
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 32/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την τριακοστή (30η) Νοεµβρίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 20949/24-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4., Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Ζαβράκογλου Άγγελος, 6. Κανταράς Αναστάσιος, 7. 

Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  

 

Αριθµός θέµατος:   1ο 
έκτακτο

  Ορισµός δικηγόρου για την προσεπίκληση αναγκαστικών 

οµοδίκων σε δίκη (02/12/2015) στο ∆ιοικητικό Εφετείο 

Θεσσαλονίκης (Α΄ Τµήµα) του ∆ήµου Κασσάνδρας 

(Πολεοδοµήσεις Κασσάνδρας) 

Αριθµός Απόφασης: 261 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε µετά την οµόφωνη 

αποδοχή των µελών να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τόνισε ότι πρέπει να 

ορίσουµε πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου προκειµένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμου 

Πολυγύρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Α΄ Τμήμα) κατά τη δικάσιμο της 2
ας

 

Δεκεμβρίου 2015, ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. κατάθεσης 

ΓΠ70000/2015 (για τη με αριθμό ΑΘΑ930/2014 υπόθεση) Ανακοίνωση Δίκης με Προσεπίκληση 

Αναγκαστικών Ομοδίκων του Δήμου Κασσάνδρας, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Ν.Π.Δ.Δ., 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ο.Τ.Α., όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά του Δήμου Πολυγύρου 

και κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποιούμενη: 1) στον Δημήτριο 

Μαμουνή του Γεωργίου και 2) στο «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ». 

Λόγω των ειδικών γνώσεων που απαιτείται σε σχέση µε το αντικείµενο και παράλληλη αδυναµία 

του δικηγόρου του ∆ήµου Κων/νου Ζούνη να χειρισθεί την υπόθεση αυτή, προτείνω να ορίσουµε 

πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Απόστολο Παπαδόπουλο, κάτοικο και δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Αγίας 
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Σοφίας 38, Θεσσαλονίκη (ΑΜ∆ΣΘ 2611), Α.Φ.Μ. 041321174, ∆’ ∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, 

προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 02/12/2015 κατά τη συζήτηση 

της υπ’ αριθµ. κατάθεσης ΓΠ70000/2015 (για τη µε αριθµό ΑΘΑ930/2014 υπόθεση) Ανακοίνωση 

∆ίκης µε Προσεπίκληση Αναγκαστικών Οµοδίκων του ∆ήµου Κασσάνδρας, Νοµικό Πρόσωπο 

∆ηµοσίου ∆ικαίου – Ν.Π.∆.∆., Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ο.Τ.Α., όπως εκπροσωπείται 

νόµιµα και κατά του ∆ήµου Πολυγύρου και κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όπως εκπροσωπείται 

νόµιµα, κοινοποιούµενη: 1) στον ∆ηµήτριο Μαµουνή του Γεωργίου και 2) στο «ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» καθώς και να διενεργήσει οποιαδήποτε πράξη κριθεί αναγκαία και 

πρόσφορη για την περάτωση της προς αυτόν διδόμενης εντολής, όπως υποβάλλει προς τον σκοπό αυτό 

κάθε αναγκαίο δικόγραφο ή έγγραφο στο δικαστήριο και όπως δηλώσει προφορικά ή εγγράφως κάθε τι 

που είναι απαραίτητο προς τούτο, ως και υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο. 

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται την συζήτηση του θέµατος πριν την ηµερήσια διάταξη 
                              

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 

1) Ορίζει ως δικηγόρο για να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 2 ∆εκεµβρίου 

2015 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο  κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθµ. κατάθεσης 

ΓΠ70000/2015 (για τη µε αριθµό ΑΘΑ930/2014 υπόθεση) Ανακοίνωση ∆ίκης µε Προσεπίκληση 

Αναγκαστικών Οµοδίκων του ∆ήµου Κασσάνδρας, Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου – 

Ν.Π.∆.∆., Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ο.Τ.Α., όπως εκπροσωπείται νόµιµα και κατά 

του ∆ήµου Πολυγύρου και κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όπως εκπροσωπείται νόµιµα, 

κοινοποιούµενη: 1) στον ∆ηµήτριο Μαµουνή του Γεωργίου και 2) στο «ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ», τον κ. Απόστολο Παπαδόπουλο, κάτοικο και δικηγόρο 

Θεσσαλονίκης, Αγίας Σοφίας 38, Θεσσαλονίκη (ΑΜ∆ΣΘ 2611 ), Α.Φ.Μ. 041321174, ∆’ ∆.Ο.Υ. 

Θεσσαλονίκης, λόγω των ειδικών γνώσεων του σε σχέση µε το αντικείµενο των υποθέσεων και 

παράλληλη αδυναµία του δικηγόρου του ∆ήµου Κων/νου Ζούνη να χειρισθεί τις υποθέσεις αυτές, 

λόγω των εξειδικευµένων γνώσεων που απαιτούνται και της όλης πολυπλοκότητας της υπόθεσης 

2) Η έγκριση της ψήφισης και διάθεσης της πίστωσης που θα  απαιτηθεί για την αµοιβή του 

παραπάνω δικηγόρου θα αποφασισθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε εφαρµογή της διάταξης 

του άρθρου 281 ∆.Κ.Κ. λόγω πολυπλοκότητας της υπόθεσης και των εξειδικευµένων νοµικών 
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γνώσεων που απαιτούνται, γι αυτό και παραπέµπει το σχετικό θέµα σ’ αυτό (∆ηµοτικό 

Συµβούλιο). 

Στην εν λόγω απόφαση ο κ. Τσινάς Αργύριος, τακτικό µέλος Ο.Ε., ψήφισε λευκό. 

 

 

                         Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     261/ 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  30η Νοεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
       ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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