
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της   19  /  27-06-2011

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής          
Του Δήμου Νάουσας

Αριθ.Αποφ   68/2011  

ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ένδικου μέσου έφεσης

Στη Νάουσα  και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 27 του μήνα Ιουνίου 

του  έτους  2011  ημέρα  της  εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα  13.30  συνήλθε  σε 

συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την  από   23/06/2011  έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 

75 του Ν. 3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  (άρθρο  75  του  Ν.3852/10), 

δεδομένου ότι όλα τα μέλη ήταν παρόντα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αναστάσιος Καραμπατζός, Πρόεδρος κανείς

2. Ευδοξία Ιτσκάρα             

3. Ευαγγελία Δεληχρήστου – Τσίλη

4. Ιωάννης Γκαρνέτας

5. Θωμάς Βράντσης

6.Φουντούλης Γεώργιος

7. Ίλια Ιωσηφίδου

8. Κελεσίδης Ιωάννης

9. Χαλκιάς Γεώργιος

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με την  παρ.  1  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οικονομική  επιτροπή 

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων. 

Σύμφωνα  με  το  ίδιο  άρθρο  παρ.  2  του  ιδίου  νόμου  «για  την  περίπτωση  ιγ’  της 

προηγούμενης  παραγράφου,  η  απόφαση  λαμβάνεται  ύστερα  από  γνωμοδότηση 

δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης»
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Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Νάουσας κ. 

Ταξιάρχη Γ. Κωστή , ο Δήμος Νάουσας θα πρέπει να συμμορφωθεί με την οριστική 

απόφαση με αρ. 116/2011 του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Βέροιας και να μην 

ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο μέσο κατ’ αυτής.

Και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/10, την 

οριστική  απόφαση  με  αρ.  116/2011  του  Τριμελούς  Δ/κου  Πρωτοδικείου 

Βέροιας, τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Νάουσας και 

έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στην άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης.

          
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 68 /2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ
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