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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εβδόµη (7η) Ιανουαρίου 2014 και ώρα  13:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση, λόγω του επείγοντα 

χαρακτήρα των θεµάτων, η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από 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. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος 

Ο.Ε. 3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Θωµάς Καπλάνης,  5.  Πλιάκος Αστέριος, 6. Σαράντη 

Μαρία τακτικά µέλη Ο.Ε. 7. ∆ηµητριάδης Χρήστος,  αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο   Ορισµός δικηγόρου για την µελέτη 

κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων και 

τίτλων των ακινήτων ιδιοκτησίας ∆ήµου 

Πολυγύρου και κατάθεση ενστάσεων καθώς και 

υποβολή δηλώσεων ακινήτων στο Κτηµατολογικό 

Γραφείο Πολυγύρου Χαλκιδικής 

Αριθµός Απόφασης: έκτακτο 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την αποδοχή των 

µελών να ζητηθεί ως έκτακτο λόγω του κατεπείγοντος και τόνισε ότι πρέπει να ορίσουµε 

πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου για την µελέτη κτηµατολογικών πινάκων και 

διαγραµµάτων και τίτλων των ακινήτων ιδιοκτησίας ∆ήµου Πολυγύρου και κατάθεση 
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ενστάσεων καθώς και υποβολή δηλώσεων ακινήτων στο Κτηµατολογικό Γραφείο 

Πολυγύρου Χαλκιδικής  

Η αµοιβή για την εκτέλεση της εργασίας της παρούσας σύµβασης, ενόψει της 

ιδιαιτερότητας του όλου θέµατος, της πολυπλοκότητας και δυσκολίας των νοµικών 

ζητηµάτων που αφορούν οι παραπάνω εργασίες δεδοµένου ότι θα απαιτηθεί πλέον των 50 

λεπτών της ώρας για την µελέτη, σύνταξη και κατάθεση της κάθε µίας ένστασης , 

δήλωσης, αίτησης συµπληρωµατικών στοιχείων, και ενόψει των συνεπειών που επάγεται η 

όλη υπόθεση για τον ∆ήµο Πολυγύρου, σε συνδυασµό µε την ανάγκη άµεσης και 

αποτελεσµατικής νοµικής αντιµετώπισης δοθέντος ότι έχει ζητηθεί να χορηγηθεί 

προθεσµία από το Κτηµατολογικό Γραφείο Πολυγύρου η οποία θα ορισθεί περί τις αρχές 

Ιανουαρίου 2014 ορίζεται ως εξής για κάθε µία από τις ανατεθείσες εργασίες: 

1) για την κατάθεση κάθε µίας ένστασης για κάθε ΚΑΕΚ ποσό 60 ευρώ πλέον 23% ΦΠΑ. 

2) για την κατάθεση κάθε µίας δήλωσης για κάθε ΚΑΕΚ ποσό 60 ευρώ πλέον 23% ΦΠΑ. 

Ο αριθµός των εργασιών που θα εκτελεστούν θα προκύπτει από τα αποδεικτικά δηλώσεων 

και ενστάσεων που θα προσκοµιστούν από την δικηγόρο στον ∆ήµο Πολυγύρου 

προκειµένου να προκύψει το συνολικό ποσό της αµοιβής της για όλες τις ανατεθείσες 

εργασίες. 

Για τους λόγους αυτούς, προτείνω να ορίσουµε πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου την  

Τριανταφυλλιά Μυλωνά του Ιωάννη, κάτοικο και δικηγόρο Πολυγύρου µε ΑΜ ∆ΣΧ 76 

και µε ΑΦΜ 040825827, η οποία χειρίζεται για λογαριασµό του ∆ήµου από παλιά τα 

θέµατα του Κτηµατολογίου και έχει τις ανάλογες ειδικές γνώσεις προκειµένου να 

εκτελέσει τη µελέτη κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων και τίτλων των ακινήτων 

ιδιοκτησίας ∆ήµου Πολυγύρου και κατάθεση ενστάσεων καθώς και υποβολή δηλώσεων 

ακινήτων στο Κτηµατολογικό Γραφείο Πολυγύρου Χαλκιδικής. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου & µετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την  Τριανταφυλλιά Μυλωνά του Ιωάννη, κάτοικο και 

δικηγόρο Πολυγύρου µε ΑΜ ∆ΣΧ 76 και µε ΑΦΜ 040825827, προκειµένου να εκτελέσει 

τη µελέτη κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων και τίτλων των ακινήτων 

ιδιοκτησίας ∆ήµου Πολυγύρου και κατάθεση ενστάσεων καθώς και υποβολή δηλώσεων 

ακινήτων στο Κτηµατολογικό Γραφείο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Προσδιορίζει  την αµοιβή 

της ως εξής: 

1) για την κατάθεση κάθε µίας ένστασης για κάθε ΚΑΕΚ ποσό 60 ευρώ πλέον 23% ΦΠΑ. 

2) για την κατάθεση κάθε µίας δήλωσης για κάθε ΚΑΕΚ ποσό 60 ευρώ πλέον 23% ΦΠΑ. 

 

2) Λόγω της ιδιαιτερότητας του όλου θέµατος, της πολυπλοκότητας και δυσκολίας των 

νοµικών ζητηµάτων που αφορούν την µελέτη, σύνταξη και κατάθεση της κάθε µίας 

ένστασης , δήλωσης, αίτησης συµπληρωµατικών στοιχείων, και ενόψει των συνεπειών που 

επάγεται η όλη υπόθεση για τον ∆ήµο Πολυγύρου, 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). 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  3/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  7η Ιανουαρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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