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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 269/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. καταθέσεως: 476/2016)
στη δικάσιμο της 09ης/10/2018 και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.
Στο Αμύνταιο, στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 14:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 13089/21-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
2. Χαριτίδης Ευθύμιος
3. Νάτσης Ιωάννης
4. Παπαχρήστου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ρακόπουλος Άγγελος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Σύμφωνα με το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου
και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν
έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν
προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Με την αριθ. 122/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου,
ορίστηκε η κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Δόμνα του Παντελή με αριθμό μητρώου Α.Δ.Σ. 91
και ΑΦΜ 133105770, προκειμένου να καταθέσει προτάσεις και να παραστεί
ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς η ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠΙ Α.Ε.»
κατέθεσε την αριθ. καταθέσεως 476/2016 προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της αριθ. 36 απόφασης της Ειδικής
επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, η δικάσιμος της οποίας ορίστηκε την 21η
Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30.
Με την αριθ. 12256/6-9-2018 αίτησή της, η δικηγόρος κα. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Δόμνα
του Παντελή με αριθμό μητρώου Α.Δ.Σ. 91 και ΑΦΜ 133105770, ζητεί να της
γίνει εκ νέου ανάθεση προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Δ’ Τμήματος του
Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς έχει οριστεί δικάσιμος για την εκδίκαση της
ανωτέρω προσφυγής, μετά από αναβολή, στις 09/10/2018, ημέρα Τρίτη και
ώρα 09:30.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1.
2.
3.
4.
5.

Το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
Την αριθ. καταθέσεως 476/2016 προσφυγή
Την αριθ. 122/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Την αριθ. 12256/6-9-2018 αίτηση της κας ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Δ.
Την εισήγηση του Πρόεδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει εκ νέου την δικηγόρο κα. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Δόμνα του Παντελή με αριθμό
μητρώου Α.Δ.Σ. 91 και ΑΦΜ 133105770, προκειμένου να παραστεί ενώπιον
του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς έχει οριστεί δικάσιμος,
μετά από αναβολή, στις 09/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, για την
εκδίκαση της με αριθ. κατάθεσης 476/2016 προσφυγής της εταιρείας Α.Ε.Π.Ι
κατά της αριθ. 36 απόφασης της Ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.
3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, καθώς
και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.
Β. Η ύψος της αμοιβής της άνω δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 269/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.

