
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 22/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την  εικοστή εβδόμη  (27η)  Ιουλίου  2016, ημέρα Τετάρτη και

ώρα  12:00  στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου,  συvήλθε σε τακτική

συvεδρίαση,  η  Οικονομική  Επιτρoπή,  μετά  από  την  υπ’  αριθ.  10506/21-07-2016

πρόσκληση του Προέδρου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

και  λόγω  απουσίας  των  τακτικών  μελών  κ.κ.  Ζαβράκογλου  Άγγελου  και  Κανταρά

Αναστάσιο,  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ  Ζαγγίλας  Δημήτριος  και  Λαφαζάνης  Βασίλειος,

αναπληρωματικά μέλη.

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  Χρήστος  Δημητριάδης,  3.

Αναστάσιος  Καραφουλίδης,   4.  Αργύριος  Τσινάς,  τακτικά  μέλη Ο.Ε.,   5.  Δημήτριος

Ζαγγίλας, 6. Βασίλειος Λαφαζάνης,  αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Άγγελος Ζαβράκογλου, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 2ο  Έκτακτο Ορισμός  δικηγόρου  του  Δήμου  κ.  Ζούνη

Κων/νου  για  άσκηση  ανακοπής  κατά  διαταγής

πληρωμής.

Αριθμός Απόφασης: 147

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη,

για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος μετά την αποδοχή του ίδιου και

των μελών να  συζητηθεί  το θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  λόγω του  κατεπείγοντος

(15νθημερη  προθεσμία  άσκησης)  και  τόνισε ότι  πρέπει  να  ορίσουμε  πληρεξούσιο

δικηγόρο του Δήμου για να την άσκηση ανακοπής στα Δικαστήρια κατά της με αριθμό

30/2016  Διαταγής  πληρωμής  του  Ειρηνοδικείου  Πολυγύρου,  η  οποία  διατάσσει  τον

Δήμο Πολυγύρου να καταβάλει στην εταιρεία με την επωνυμία “ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  Α.Β.Ε.Ε.Ε”  το  ποσό  των  15.151,29  €(δεκαπέντε  χιλιάδων  εκατόν

πενήντα ενός  ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών).

ΑΔΑ: ΩΜΜΒΩΞΜ-5ΘΗ



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

την  με  αριθμό  30/2016  Διαταγή  πληρωμής  του  Ειρηνοδικείου  Πολυγύρου,  η  οποία

διατάσσει τον Δήμο Πολυγύρου να καταβάλει στην εταιρεία με την επωνυμία “ΙΜΠΕΞ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε” το ποσό των 15.151,29 €(δεκαπέντε  χιλιάδων

εκατόν  πενήντα ενός   ευρώ και  είκοσι  εννέα  λεπτών), β)  την  από 27/07/2016 θετική

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Πολυγύρου και γ) τις διατάξεις των

άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Εγκρίνει   το κατεπείγον και  την συζήτηση του θέματος  ως έκτακτου  πριν από την

ημερήσια διάταξη γιατί τρέχει η προθεσμία ανακοπής(15 ημέρες).

2.  Ορίζει ως δικηγόρο για την άσκηση ανακοπής του Δήμου Πολυγύρου κατά της με

αριθμό  30/2016  Διαταγής  πληρωμής  του  Ειρηνοδικείου  Πολυγύρου,  τον κ.  Κων/νο

Ζούνη με Α.Μ.Δ.Σ.Χ. 102,  Νομικό Σύμβουλο του Δήμου και  να παραστεί  κατά την

συζήτηση της και σε κάθε μετά από αναβολή ή διακοπή δικάσιμο που θα ορισθεί.

Στην εν λόγω απόφαση ψήφισαν λευκό οι κ.κ Τσινάς Αργύριος,  τακτικό μέλος Ο.Ε

& Λαφαζάνης Βασίλειος, αναπληρωματικό μέλος  Ο.Ε.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   147 / 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  27η Ιουλίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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