
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 7/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την τετάρτη (4η) Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00

στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου,  συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η

Οικονομική Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 3999/29-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ.

Χρήστο Βορδό, λόγω απουσίας του Δημάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου.

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

λόγω  απουσίας  του   τακτικού   μέλους   κ.  Δημητριάδη  Χρήστου,   παραβρέθηκε  το

αναπληρωματικό μέλος η  κ. Σαράντη Μαρία.

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

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.  Βορδός  Χρήστος,  Πρόεδρος  Ο.Ε.,  2  Ζαβράκογλου  Άγγελος,  3.

Βασιλάκης  Αθανάσιος  4.  Τσινάς  Αργύριος,  τακτικά  μέλη  Ο.Ε.,  5.  Σαράντη  Μαρία

αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Καραφουλίδης Αναστάσιος, 2. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικά μέλη Ο.Ε.

Αριθμός θέματος:  1ο   Έκτακτο    Εξουσιοδότηση προς τον δικηγόρο του Δήμου  κ.

Ζούνη Κων/νου  για  να εκπροσωπήσει  το  Δήμο

στη συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων της 06-04-

2016. 

Αριθμός Απόφασης: 30

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δήμου  Xαλκιοπούλου

Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Το  θέμα  εισηγήθηκε  ο  Αντιδήμαρχος  κ.  Χρήστος  Βορδός,  Πρόεδρος  Ο.Ε.,  μετά  την

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

κατεπείγοντος και τόνισε ότι πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε τον δικηγόρο του Δήμου για
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να παραστεί  ενώπιον του   Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής  για τη συζήτηση

ασφαλιστικών μέτρων του Δημότη Ιακώβου Τίγκα κατα του Δήμου Πολυγύρου  της

(6ης) Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη.

Σύμφωνα με το άρθρο  72 του Ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την

άσκηση  όλων  των  ειδικών  βοηθημάτων  και  ειδικών  μέσων  συνεπώς  Θα  πρέπει  να

εξουσιοδοτήσουμε  το   δικηγόρο  του  Δήμου κ.  Ζούνη  Κων/νο,  κάτοικο  και  δικηγόρο

Πολυγύρου  (Α.Μ.Δ.Σ.Χ.  102),  προκειμένου  να  παραστεί  για  τη   συζήτηση  των

ασφαλιστικών μέτρων.

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

1.  Αποδέχεται  την  συζήτηση  του  θέματος  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  λόγω  του

κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος.

2.Εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του  Μονομελούς

Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, τον δικηγόρο και κάτοικο Πολυγύρου κ. Ζούνη Κων/νο

με Α.Μ.Δ.Σ.Χ. 102, για τη  συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων του Ιακώβου Τίγκα

κατα τον Δήμο Πολυγύρου την 06-04-2015. 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    30/ 2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  4η Απριλίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                      κ.α.α

     ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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