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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δευτέρα (2α) ∆εκεµβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 21551/26-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

λόγω απουσίας του τακτικού µέλους κ. Κανταρά Αναστάσιου, παραβρέθηκε το 

αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Βασίλειος Λαφαζάνης. 

 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. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. 

Καραφουλίδης Αναστάσιος, 4. Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη 

Ο.Ε., 6. Βασίλειος Λαφαζάνης, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

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

 

Αριθµός θέµατος: 3ο Παράσταση ή µη δικηγόρου στο ΣτΕ (δικάσιµος 

10/12/2014) για υπόθεση Παπανικολάου ΚΑΤΑ 

∆ήµου 
Αριθµός Απόφασης: 332 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι την 10η 

∆εκεµβρίου 2014 εκδικάζεται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας στην Αθήνα, η 

υπόθεση της Παπανικολάου κατά του ∆ήµου Πολυγύρου η οποία αφορά στην άρση της 

απαλλοτρίωσης. 
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Σύµφωνα µε την από 25/11/2014 γνωµοδότηση του δικηγόρου του ∆ήµου, κ. Ζούνη 

Κων/νου, επειδή προκύπτει η παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος η 

παράσταση του ∆ήµου ενώπιον του ΣτΕ δεν έχει νόηµα και θα επισύρει µόνο δικαστικά 

έξοδα. 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την παράσταση του δικηγόρου του 

∆ήµου κ. Ζούνη Κων/νου ως πληρεξούσιος δικηγόρος στο ανωτέρω δικαστήριο. 

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

που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την µη παράσταση του δικηγόρου του ∆ήµου κ. Κων/νου Ζούνη ενώπιον του Συµβουλίου 

της Επικρατείας στην Αθήνα, για την υπόθεση της Παπανικολάου κατά του ∆ήµου 

Πολυγύρου η οποία αφορά στην άρση της απαλλοτρίωσης λόγω παρέλευσης 20ετίας από την 

κήρυξη της και συνεπώς θα επισύρει η τυχόν παράστασή µας περαιτέρω δικαστικά έξοδα. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  332/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  2α  ∆εκεµβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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