
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 21/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή  (20η) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα  12:00

στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η

Οικονομική  Επιτρoπή,  μετά  από  την  υπ’  αριθ.  10020/14-07-2016  πρόσκληση  του

Προέδρου.

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

και λόγω απουσίας των  τακτικών μελών κ.κ  Βασιλάκη Αθανάσιο και  Καραφουλίδη

Αναστάσιο,  καλέστηκαν τα αναπληρωματικά μέλη οι  κ.κ   Κοντογιώργης Δημήτριος

και  Ζαγγίλας Δημήτριος.

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.  Ζαβράκογλου  Άγγελος,

τακτικό  μέλος  Ο.Ε.,  3.  Κοντογιώργης  Δημήτριος,  4.Ζαγγίλας  Δημήτριος

αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:1. Δημητριάδης Χρήστος, 2. Κανταράς Αναστάσιος,  3. Τσινάς Αργύριος

τακτικά μέλη Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 1 ο έκτακτο Ορισμός  δικηγόρου  για  αίτηση  ασφαλιστικών

μέτρων  

Αριθμός Απόφασης: 141

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιοπούλου

Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος  και μετά την αποδοχή των μελών

να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, τόνισε ότι πρέπει

να  ορίσουμε  δικηγόρο  του  Δήμου  για  να  παραστεί  ενώπιον  του  Μονομελούς

Πρωτοδικείου  Χαλκιδικής κατά  τη  δικάσιμο  της  25.7.2016  η  από  4.4.2016  αίτηση

ασφαλιστικών  μέτρων  του  Ιάκωβου  Τίγκα  σε  βάρος  του  Δήμου  Πολυγύρου,  με

αντικείμενο  την  προσωρινή  ρύθμιση  κατάστασης  δια  της  απαγόρευσης  κατασκευής

αντλιοστασίου στον οικισμό Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου. 
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Επειδή  η  ανωτέρω  υπόθεση  αφορά  στην  εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  ενός  μείζονος

σημασίας  για  το  Δήμο  και  την  τοπική  κοινωνία  δημοτικού  έργου,

συγχρηματοδοτούμενου  από  το  Ελληνικό  Δημόσιο  και  την  Ε.Ε.,  ενταγμένου  στο

πρόγραμμα  ΕΣΠΑ,  με  προφανή  τον  κίνδυνο,  σε  περίπτωση  αποδοχής  της  ένδικης

αίτησης,  αδυναμίας  εκτέλεσης  αυτού  εντός  του  αυστηρού  χρονοδιαγράμματος  και

συνακόλουθα  απ ένταξης  του  και  οριστικής  απώλειας  της  σχετικής  χρηματοδότησης

ύψους άνω των 21.000.000 €.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνω να ορίσουμε  ως  δικηγόρο, τον Στέφανο Οικονόμου

κάτοικο  Θεσσαλονίκης,επειδή  η  αντιμετώπιση  της  συγκεκριμένης  υπόθεσης  απαιτεί

ειδικές γνώσεις περιβαλλοντικού και διοικητικού δικαίου, απαιτεί δε πολύωρη νομική

απασχόληση ενώ παράλληλα θα βρίσκεται σε άδεια ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ.

Κωνσταντίνος  Ζούνης, προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον  Δήμο

Πολυγύρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής κατά τη δικάσιμο της

25.07.2016 όπως και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή ή τυχόν διακοπή δικάσιμο. 

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

την από 4.4.2016 και με αριθμ. Κατάθεσης 109/42/2016 αίτησης  ασφαλιστικών μέτρων

του Ιάκωβου Τίγκα σε βάρος του Δήμου Πολυγύρου, β) τις διατάξεις των άρθρων 72 και

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

                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Ορίζει ως δικηγόρο για την υπεράσπιση του Δήμου Πολυγύρου ενώπιον του Μονομε-

λούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, τον δικηγόρο και κάτοικο Θεσσαλονίκης κ. Στέφανο

Οικονόμου (Α.Μ. 6242), Πλ. Δημοκρατίας 3, επειδή η αντιμετώπιση της συγκεκρι-

μένης υπόθεσης απαιτεί ειδικές γνώσεις περιβαλλοντικού και διοικητικού δικαίου,

απαιτεί δε πολύωρη νομική απασχόληση ενώ παράλληλα θα βρίσκεται σε άδεια ο

νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Κωνσταντίνος Ζούνης, ώστε να παραστεί κατά τη

δικάσιμο της 25.7.2016 ημέρα Δευτέρα, οπότε θα συζητηθεί διαδικασία ασφαλιστι-

κών μέτρων, όπως και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή τυχόν διακοπή δικάσιμο, προ-

κειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο κατά την απόκρουση της από 4.4.2016 και με

αριθμ. κατάθεσης 109/42/2016 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Ιάκωβου Τίγκα

σε βάρος του Δήμου Πολυγύρου, ενεργώντας για το σκοπό αυτό κάθε τι νόμιμο και
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ειδικότερα  προτείνει  και  εξετάζει  μάρτυρες,  υποβάλλει ενστάσεις,  εγχειρίζει  ση-

μειώματα και εν γένει ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της συγκεκρι-

μένης εντολής.

2) Τέλος αναθέτει στον ίδιο Δικηγόρο την άμεση προετοιμασία και ολοκλήρωση του

φακέλου αποδοχής κληρονομιάς για τα ακίνητα που κατέλιπε στον Δήμο Πολυγύρου

η θανούσα Γεωργία Συριάνη του Νικολάου και της Ζωής με την με αριθμ. 10903/24-

09-2014 δημόσια διαθήκη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Ελένης Δημοπού-

λου που δημοσιεύτηκε νόμιμα.

3) Η  έγκριση της ψήφισης και διάθεσης των πιστώσεων που θα  απαιτηθούν για την

αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα αποφασισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, με εφαρ-

μογή της διάταξης του άρθρου 281 Δ.Κ.Κ. λόγω πολυπλοκότητας των υποθέσεων και

των εξειδικευμένων νομικών γνώσεων που απαιτούνται, όπως επίσης και της απουσίας

του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Κωνσταντίνου Ζούνη, γι αυτό και παραπέμπει το

σχετικό θέμα σ’ αυτό (Δημοτικό Συμβούλιο).

4) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου για το σκοπό αυτό

δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου και συμφωνητικού.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   141 / 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  20η Ιουλίου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                       

          ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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