
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 21/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή δευτέρα (22α) Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα  12:00  

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 16501/16-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

Επιτροπής και λόγω απουσίας των τακτικών µελών κ. Ζαβράκογλου Άγγελου και Καραφουλίδη 

Αναστάσιου, παραβρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη οι κ. ∆ηµήτρης Ζαγγίλας & ∆ηµήτριος 

Κοντογιώργης, αντίστοιχα, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε., ενώ λόγο απουσίας του τακτικού µέλους κ. 

Αθανάσιου Βασιλάκη, δεν παρέστη η κ. Μαρία Σαράντη, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

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. Κανταράς 

Αναστάσιος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ηµήτρης Ζαγγίλας, 6. ∆ηµήτριος 

Κοντογιώργης, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αθανάσιος Βασιλάκης, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος:   1ο  έκτακτο Ορισµός δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Β΄ Τµήµα Ουσίας) 

Αριθµός Απόφασης: 193 

 

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

πρακτικών. 

Το λόγο έλαβε ο ∆ήµαρχος µετά την κατά πλειοψηφία αποδοχή των µελών της επιτροπής για την 

συζήτηση του θέµατος πριν από την ηµερήσια διάταξη και τόνισε τα παρακάτω 

Στις 7 Οκτωβρίου 2015 και ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης συζητούνται οι υπ’ αριθ. 

καταθέσεις ΓΠ1982/13.02.2015, ΓΠ1977/13.02.2015 και ΓΠ1987/13.02.2015 (και µε αριθµούς 

πινακίου 62, 63 και 64 αντίστοιχα) ανακοινώσεις δίκης µε προσεπίκληση αναγκαστικών οµοδίκων του 

∆ήµου Κασσάνδρας, Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου – Ν.Π.∆.∆., Οργανισµός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Ο.Τ.Α., όπως εκπροσωπείται νόµιµα, κατά του ∆ήµου Πολυγύρου και κατά του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου, και γι’ αυτό λόγω της πολυπλοκότητας του θέµατος της σοβαρότητας του και 
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την γνώση που απαιτείται στα ειδικά νοµικά θέµατα, µετά και την δήλωση του ∆ικηγόρου του ∆ήµου 

που τόνισε ότι δεν µπορεί να ανταποκριθεί στον χειρισµό αυτών, υπάρχει άµεσα ανάγκη να ορισθεί ως 

∆ικηγόρος για την εκπροσώπηση του ∆ήµου ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος του Αλεξάνδρου, 

δικηγόρο Θεσσαλονίκης (Α.Μ. ∆.Σ.Θ.: 2611), κάτοικο Αγ. Σοφίας 38, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 

041321174 (∆΄ ∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), που έχει τις απαιτούµενες γνώσεις. 

Η επιτροπή µετά τα παραπάνω και την συζήτηση που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1) Εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος πριν από την ηµερήσια διάταξη λόγω του κατεπείγοντος 

 

2) Ο ∆ήµος Πολυγύρου παρέχει µε το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον 

Απόστολο Παπαδόπουλο του Αλεξάνδρου, δικηγόρο και κάτοικο Θεσσαλονίκης, Αγ. Σοφίας 38, 

Α.Μ.∆.Σ.Θ. 2611, Α.Φ.Μ. 041321174 (∆΄ ∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), να παραστεί ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Β΄ Τµήµα Ουσίας) και κατά τη δικάσιµο της 7ης Οκτωβρίου 

2015 κατά την συζήτηση των υπ’ αριθ. κατάθεσης ΓΠ1982/13.02.2015, ΓΠ1977/13.02.2015 και 

ΓΠ1987/13.02.2015 (και µε αριθµούς πινακίου 62, 63 και 64 αντίστοιχα) ανακοινώσεων δίκης µε 

προσεπίκληση αναγκαστικών οµοδίκων του ∆ήµου Κασσάνδρας, Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

– Ν.Π.∆.∆., Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ο.Τ.Α., όπως εκπροσωπείται νόµιµα, κατά του 

∆ήµου Πολυγύρου και κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και σε κάθε µετά από αναβολή δικάσιµο. 

Επίσης ο ∆ήµος Πολυγύρου εξουσιοδοτεί τον Απόστολο Παπαδόπουλο του Αλεξάνδρου να 

διενεργήσει οποιαδήποτε πράξη κριθεί αναγκαία και πρόσφορη για την περάτωση της προς αυτόν 

διδόµενης εντολής, όπως υποβάλλει προς τον σκοπό αυτό κάθε αναγκαίο δικόγραφο ή έγγραφο στο 

δικαστήριο και όπως δηλώσει προφορικά ή εγγράφως κάθε τι που είναι απαραίτητο προς τούτο, ως και 

υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο. 

 

3) Η έγκριση της ψήφισης και διάθεσης της πίστωσης που θα  απαιτηθεί για την αµοιβή του 

παραπάνω δικηγόρου θα αποφασισθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε εφαρµογή της διάταξης του 

άρθρου 281 ∆.Κ.Κ. λόγω πολυπλοκότητας της υπόθεσης και των εξειδικευµένων νοµικών 

γνώσεων που απαιτούνται, γι αυτό και παραπέµπει το σχετικό θέµα σ’ αυτό (∆ηµοτικό 

Συµβούλιο). 
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Στην παρούσα απόφαση ψήφισαν λευκό οι εκ των µελών της επιτροπής Αναστάσιος Κανταράς και 

Αργύριος Τσινάς.  

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     193/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  22α Σεπτεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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