
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Εκ του Πρακτικού της αριθ.   70/ 2014 Συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 

       Αριθ. Αποφ. 166/2014       Π ε ρ ί λ η ψ η    

«Ορισμός Δικηγόρου » 

 

Στο Χρυσό σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα  20:00 στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, ύστερα από την 14826/18-

09-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα 

μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. 

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

 

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Νότας Δημήτριος              Πρόεδρος                   

2. Στόικος Γεώργιος             Μέλος 

3.Παπαστεφάνου Σωτήριος     ‘’    ουδείς 

4.Κετσετζής Μιχαήλ                ‘’                           .  

5.Πυρινή Δήμητρα                   ‘’ 

6. Μπάλτσιος Βύρων              ‘’ 

7. Χατζηλάρης Δημήτριος      ‘’ 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Καραγκιόζη Αναστασία υπάλληλο του Δήμου. 

 

   Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  στα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής είπε ότι ο Ιωάννης Τυμπανάρης του Αθανασίου άσκησε 

έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 99/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείο 

Σερρών, κατά την οποία ηττήθηκε μετά από αγωγή (αναγνωριστική κυριότητας) κατά 

του Δήμου. Η έφεση του προσδιορίστηκε, μετά από αναβολή στις 6-10-2014 ενώπιον 

του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

Για τον λόγο αυτό πρέπει να οριστεί δικηγόρος για να παρασταθεί και εκπροσωπήσει 

τον Δήμο κατά την εκδίκαση της έφεσης στην δικάσιμο της 6-10-2014 ενώπιον του 

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης 

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να διορίσει  δικηγόρο για να παρασταθεί και 

εκπροσωπήσει τον Δήμο κατά την εκδίκαση της έφεσης στην δικάσιμο της 6-10-2014 

ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση 

του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του  Ν.3852/2010. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

 Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την κ. Αμαλία Χατζηιορδάνου του Δημητρίου, 

Δικηγόρος Σερρών, Α.Μ. 622, όπως παρασταθεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο 

στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης  στη δικάσιμο της  6-10-2014 κατά 

την εκδίκαση της έφεσης που κατέθεσε ο Τυμπανάρης Ιωάννης του 



Αθανασίου κατά της υπ’ αριθμ. 99/20119 Απόφασης του Μονομελές 

Πρωτοδικείου Σερρών και κατά του Δήμου και να καταθέσει προτάσεις 

   Εξουσιοδοτεί την ανωτέρω δικηγόρο  όπως λάβει από τον Δικαστήριο 

Σερρών όλα τα απαραίτητα έγγραφα, σχετικά ή πρακτικά που αφορούν την 

υπόθεση  (απόφαση 99/2009 Μον. Πρωτ. Σερρών) και είχαν κατατεθεί στο 

Πρωτοδικείο Σερρών. 

 

Η αμοιβή της Δικηγόρου κ. Αμαλία Χατζηιορδάνου , θα γίνει σύμφωνα με το 

άρθρο 166 του Ν. 4194/2013. 

 

     

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 166/2014. 

 

 

               Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως  ακολουθεί 

        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής                                         Τα   Μέλη 

             Τ.Σ.- υπογραφή                                                             υπογραφές 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 

 
 


