
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 33/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εντεκάτη (11η) ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 21712/07-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Αθανάσιου Βασιλάκη, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

∆ηµήτρης Ζαγγίλας. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Κανταράς Αναστάσιος, 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη 

Ο.Ε., 7. ∆ηµήτρης Ζαγγίλας, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 

 

 

Αριθµός θέµατος:   1ο 
έκτακτο Λήψη απόφασης σχετικά µε την αριθ.  απόφαση 3023/2014 

∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 

Αριθµός Απόφασης: 262 

 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. µετά την οµόφωνη 

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

χαρακτήρα του θέµατος (άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. 3023/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Θεσσαλονίκης µέχρι τις 30/12/2015) και τόνισε ότι θα πρέπει να ορίσουµε πληρεξούσιους 

δικηγόρους του ∆ήµου για να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης αυτής µε την οποία έγινε δεκτή 

η αίτηση ακύρωσης της µε αριθ. 4/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Πολυγύρου, της 7253/6-4-2012 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοικήσεως Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και της 36/2012 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του 

άρθρου 152 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) της Αποκεντρωµένης ∆ιοικήσεως 
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Μακεδονίας – Θράκης, καθώς επίσης την απόδοση του παραβόλου και την επιβολή συµµέτρως στο 

καθ’ ου ∆ηµόσιο και στο ∆ήµο Πολυγύρου της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας κοινοπραξίας. 

Με βάση τα παραπάνω και την από 11/12/2015 για το θέµα αυτό γνωµοδότηση του ∆ικηγόρου του 

∆ήµου που τάσσεται υπέρ της άσκησης έφεσης ενώπιον του ΣτΕ, καθώς ο ∆ήµος έχει τη δυνατότητα 

να προτάξει νοµικά επιχειρήµατα τα οποία µπορεί να γίνουν δεκτά όπως άλλωστε κρίθηκε µε την µε 

αριθ. 7253/6-4-2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοικήσεως 

Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και µε την 36/2012 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 

του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) της Αποκεντρωµένης ∆ιοικήσεως Μακεδονίας 

– Θράκης. 

Για τους λόγους αυτούς, προτείνω να ορίσουµε πληρεξούσιους δικηγόρους τον Στέφανο Α. 

Οικονόµου, κάτοικο και δικηγόρο Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 6242), Πλ. ∆ηµοκρατίας 3 και τον 

Παπακωνσταντίνου Απόστολο του Νέστωρα, κάτοικο και δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. 25904), 

Πατριάρχου Ιωακείµ 30-32, Κολωνάκι, προκειµένου να ασκήσουν έφεση ενώπιον του ΣτΕκατά της 

µε αρι. 3023/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλόνικης, και να παραστούν στην 

δικάσιµο που θα ορισθεί και να ενεργήσουν ότι απαιτείται για την περαίωση της εντολής. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της α) την µε 

αριθ. 3023/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Τµήµα ∆΄ (Ακυρωτικό), β) την 

από 11/12/2015 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου, γ) τις διατάξεις των άρθρων 72 

και 75 του Ν. 3852/2011 & µετά από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του 

θέµατος (άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. 3023/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Θεσσαλονίκης µέχρι τις 30/12/2015) 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 
 
 

Ορίζει ως δικηγόρους για την άσκηση έφεσης ενώπιον του ΣτΕ  κατά της με αριθ. 3023/2014 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλόνικης και παράσταση αυτού ενώπιον του ΣτΕ κατά 

την δικάσιμο που θα ορισθεί και για κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο, τον Στέφανο Α. 

Οικονόμου, κάτοικο και δικηγόρο Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 6242), Πλ. Δημοκρατίας 3, όπως επίσης 
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και τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου κάτοικο και δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. 

25904), οι οποίοι θα µπορούν να ενεργούν από κοινού ή µεµονωµένα ο καθένας για την περαίωση 

των παραπάνω εντολών 

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

παραπάνω δικηγόρου θα αποφασισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, με εφαρμογή της διάταξης 

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

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

Συμβούλιο). 

Στην εν λόγω απόφαση μειοψήφησαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Κανταράς Αναστάσιος & 

Τσινάς Αργύριος. 

 

 Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    262 / 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  11η ∆εκεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

       ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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