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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 22-7-2014 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   52 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο 2857/2014 απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Θεζζαινλίθεο θαη νξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ» 

 

 Σηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κήλα 

Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ώξα 13.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε 

ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ηελ 

αξηζκ. 1873/18-7-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Τειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «άζθεζεο έθεζεο θαηά ηεο 2857/2014 απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο θαη νξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ», έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ άξζξνπ 103 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. ηγ΄ θαη ηε΄ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

3852/2010. 

γ) Τελ αξηζκ. 2857/2014 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. 

δ) Τελ γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ Θεζζαινλίθεο Δεκεηξηάδνπ Αλαηνιήο (ΑΜ 4219). 

 

 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο όηη κε ηελ αξηζκ. 

2857/2014 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, έγηλε ελ κέξεη απνδεθηή ε 

αγσγή ηνπ Κατξε Επάγγεινπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαηά ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο 
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Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Δήκνπ Επόζκνπ θαη αλαγλσξίζζεθε ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ ζηνλ ελάγνληα ηνπ πνζνύ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξώ 

(20.000,00 €) λνκηκνηόθσο από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο θαη κέρξη ηελ εμόθιεζή ηεο. 

 Με γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ Θεζζαινλίθεο Δεκεηξηάδνπ Αλαηνιήο, πξνηείλεηαη 

λα αζθεζεί έθεζε θαηά ηεο αξηζκ. 2857/2014 απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Θεζζαινλίθεο. 

 Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, εηζεγήζεθε 

λα αζθεζεί έθεζε ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ θαη λα νξηζζεί πιεξεμνύζηνο 

δηθεγόξνο, πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ 

Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 

 Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ άξζξνπ 103 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. ηγ΄ θαη ηε΄ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

3852/2010. 

γ) Τελ αξηζκ. 2857/2014 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. 

δ) Τελ γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ Θεζζαινλίθεο Δεκεηξηάδνπ Αλαηνιήο (ΑΜ 4219). 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Α. Απνδέρεηαη ηελ γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ Θεζζαινλίθεο Δεκεηξηάδνπ 

Αλαηνιήο. 

Β. Τελ άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο αξηζκ. 2857/2014 απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. 

 Γ. Οξίδεη πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηελ Κα Δεκεηξηάδνπ Αλαηνιή (ΑΜ 4219), ε νπνία 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ θαη λα 

ππεξαζπηζηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 52. 

 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΕ Δηνηθεηηθόο 
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