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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 26/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή έκτη (26η) Νοεµβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 23954/22.11.2013 πρόσκληση 

τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 

Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 3. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 4, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης,  

6.  Μαρία Σαράντη, τακτικά µέλη Ο.Ε, 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε.. 

 

Αριθµός θέµατος: .έκτακτο  Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου για 

παραστάσεις ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου

Θεσσαλονίκης 

Αριθµός Απόφασης: 282 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε λόγω του κατεπείγοντος να συζητηθεί το 

θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τόνισε ότι πρέπει να ορίσουµε πληρεξούσιο δικηγόρο 

του ∆ήµου για να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης την δεκάτη 

ενάτη (19η) ∆εκεµβρίου 2013 ηµέρα συζήτησης των αιτήσεων ακύρωσης που κατέθεσαν οι 

κοινοπραξίες µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – VALCON Ε.Ε.» και «Κ/ΞΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΤΣΑΣ – ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΠΑ – ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ» κατά της 

όλης διαδικασίας και του δηµοσίου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 

του έργου µε τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ» 
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Για τους λόγους αυτούς, προτείνω να ορίσουµε πληρεξούσιο δικηγόρο τον Στέφανο 

Οικονόµου του Κων/νου, κάτοικο και δικηγόρο Θεσσαλονίκης (Α.Μ.∆.Σ.Θ. 6242), 

προκειµένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Πολυγύρου ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση των αιτήσεων ακύρωσης που 

κατέθεσαν οι κοινοπραξίες µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – VALCON 

Ε.Ε.» και «Κ/ΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΤΣΑΣ – ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΠΑ – ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ» για το έργο «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο» να καταθέσει 

σχετικές προτάσεις και να ενεργήσει ότι απαιτείται για την περαίωση της εντολής, 

δεδοµένου ότι πρόκειται για δηµόσιο έργο και απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εµπειρία που 

έχει ο συγκεκριµένος δικηγόρος.(βλ. και  την από 25/11/2013 εισήγηση του δικηγόρου του 

∆ήµου κ. Κων/νου Ζούνη) 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της α) τις 

αιτήσεις ακύρωσης κατά της υπογραφείσης εργολαβικής σύµβασης και του ∆ήµου για το 

έργο µε τίτλο: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ» που κατέθεσαν οι 

κοινοπραξίες µε την επωνυµία «ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – VALCON Ε.Ε.» και «Κ/ΞΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΤΣΑΣ – ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΠΑ – ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ», β) τις 

διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2011 & µετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1) Ορίζει ως δικηγόρο για την απόκρουση των εις το ιστορικό της παρούσης αναφεροµένων 

αιτήσεων ακύρωσης κατά του ∆ήµου Πολυγύρου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Θεσσαλονίκης, τον δικηγόρο και κάτοικο Θεσσαλονίκης κ. Στέφανο Οικονόµου µε Α.Μ. 

6242      του ∆.Σ.Θ. Ειδικότερα δίνει την εντολή σ’ αυτόν να παραστεί για λογαριασµό του 

∆ήµου Πολυγύρου κατά την δικάσιµο της 19ης ∆εκεµβρίου 2013 και σε κάθε µετά από 

αναβολή δικάσιµο, σε σχέση µε τις αιτήσεις ακύρωσης που κατέθεσαν οι κοινοπραξίες µε 

την επωνυµία «ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – VALCON Ε.Ε.» και «Κ/ΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

∆ΙΤΣΑΣ – ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΠΑ – ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ» κατά της όλης 

διαδικασίας και του δηµοσίου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του 
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έργου µε τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ», προσφυγές που θα 

συζητηθούν ενώπιον του παραπάνω δικαστηρίου κατά την δικάσιµο της 19/12/2013 και σε 

κάθε τυχόν µετά από αναβολή δικάσιµο. Προσδιορίζει  την αµοιβή του και για τις δύο 

υποθέσεις στο ποσό των 1.400,00 € πλέον Φ.Π.Α.  

2) Εγκρίνει & ψηφίζει πίστωση ποσού  1.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 

02.00.6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συµβιβαστικών πράξεων» και στο όνοµα του δικαιούχου, λόγω δε της πολυπλοκότητας των 

νοµικών θεµάτων που πρόκειται να αντιµετωπισθούν θα συνταχθεί σχετικό συµφωνητικό 

και για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ∆ήµαρχο Πολυγύρου 

κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή αυτού (συµφωνητικού) µε το ύψος της παραπάνω 

δαπάνης.  

 
.  

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    282/2013 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  26η Νοεµβρίου 2013 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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