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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: 4ο  Άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. 78/2013 απόφασης 

του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκδικής και 

κυρίας παρέµβασης υπέρ της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια της Έφεσης 

που ασκήσει η ίδια 

Αριθµός Απόφασης: 286 

 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής και ανέφερε τα εξής: 

Όπως καλά γνωρίζετε, σε βάρος του ∆ήµου µας και µε επίσπευση της Ιεράς Μονής 

∆ιονυσίου Αγίου Όρους, εκδόθηκε από το Πολυµελές Πρωτοδικείο Χαλ/κής, η µε αρι. 
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78/2013 απόφασή του (τακτική διαδικασία) η οποία ήδη µας κοινοποιήθηκε στις 

7/11/2013. 

Σύµφωνα και µε την συνηµµένη από 22/11/2013 γνωµοδότηση του ∆ικηγόρου του ∆ήµου 

Κων/νου Ζούνη, θα πρέπει να ασκηθεί ΕΦΕΣΗ κατά της παραπάνω απόφασης και άσκηση 

κρίας παρέµβασης υπέρ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και κατά της µε αριθ.  

64/20163 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, προς διασφάλιση των 

συµφερόντων του ∆ήµου. 

Μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ της επιτροπής και αφού λήφθηκαν υπόψη 

αυτής όλα τα παραπάνω έγγραφα 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1) Να ασκηθεί έφεση κατά της µε αριθ. 78/2013 οριστικής απόφασης του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Χαλκιδικής 

2) Να ασκηθεί κυρία παρέµβαση υπέρ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε 

σχέση µε την έφεση που θα ασκήσει η ίδια κατά της µε αριθ. 64/2013 οριστικής 

απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. 

3) Λόγω της ιδιαιτερότητας και σοβαρότητας του όλου θέµατος και των απαιτούµενων 

ειδικών γνώσεων για τον χειρισµό των παραπάνω υποθέσεων, αναθέτει την σύνταξη 

και κατάθεση της παραπάνω έφεσης και της κυρίας παρέµβασης, στην δικηγόρο και 

κάτοικο Θεσσαλονίκης κ. Κυριακή Βελλίκη, ΑΜ 5679, 26ης Οκτωβρίου 14, 

(Α.Μ.∆.Σ.Θ. 5679) 

4) Ορίζει ως αµοιβή της για την σύνταξη και κατάθεση της έφεσης, το ποσό των 1.500,00 

€ πλέον Φ.Π.Α. και για την σύνταξη, κατάθεση και κοινοποίηση της κυρίας 

παρέµβασης, το ποσό των 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., χρήµατα τα οποία θα 
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καταβληθούν µε την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών και φορολογικών 

στοιχείων και την υπογραφή σχετικών ιδιωτικών συµφωνητικών για την υπογραφή 

των οποίων εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  286 / 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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