
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 27/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή έκτη (26η) Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και

ώρα  12:00  στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου,  συvήλθε σε τακτική

συvεδρίαση,  η  Οικονομική  Επιτρoπή,  μετά  από  την  υπ’  αριθ.  13314/19-09-2016

πρόσκληση του Προέδρου.

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

και  λόγω  απουσίας  των  τακτικών  μελών  κ.κ  Χρήστου  Δημητριάδη,  Άγγελου

Ζαβράκογλου, Αναστάσιου Καραφουλίδη και  Αναστάσιου Κανταρά, παραβρέθηκαν  οι

κ.κ  Σαράντη  Μαρία,  Κοντογιώργης  Δημήτριος,  Ζαγγίλας  Δημήτριος  και  Λαφαζάνης

Βασίλειος, αναπληρωματικά  μέλη.

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.  Αθανάσιος  Βασιλάκης,  3.

Αργύριος  Τσινάς,  τακτικά  μέλη,  4.  Μαρία Σαράντη,  5.  Δημήτριος  Κοντογιώργης,  6.

Δημήτριος Ζαγγίλας, 7. Βασίλειος Λαφαζάνης, αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Αριθμός θέματος: 1ο Ορισμός  δικηγόρου  για  την  άσκηση  αγωγής

κυριότητας και νομής κατά καταπατητών στην

περιοχή 'ΔΟΥΚΕΝΑ' Ταξιάρχη Χαλκιδικής.

Αριθμός Απόφασης: 180

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη,

για την τήρηση των πρακτικών.

Το  θέμα εισηγήθηκε ο  Δήμαρχος  κ.  Αστέριος  Ζωγράφος  και  τόνισε  ότι  στην Τοπική

Κοινότητα του Ταξιάρχη και  συγκεκριμένα στη θέση «ΔΟΥΚΕΝΑ» υπάρχει  δημοτική

οδός  η  οποία  έχει  καταπατηθεί  από  όμορους  της  ανωτέρω  οδού  ιδιοκτήτες  και

συγκεκριμένα από τους: Άγγελο Δημητρακούδη του Πάυλου, Δημήτριο Δημητρακούδη

του Παύλου και Δημήτριο Κολοκυθά του Χρήστου. Για να αναγνωρισθεί η κυριότητα του

Δήμου στην συγκεκριμένη οδό και να της αποδοθεί ο κοινόχρηστος της χαρακτήρας θα
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πρέπει  να  κατατεθεί  στο  αρμόδιο  Δικαστήριο  καθ  'ύλην  και  κατά  τόπο  Ειρηνοδικείο

Πολυγύρου αγωγή κυριότητας ή νομής.

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

την τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας,  β) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75

του Ν. 3852/2011 & μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  ως  δικηγόρο  για  την  άσκηση,  υπογραφή  και  κατάθεση  αγωγής  κυριότητας  ή

αγωγής νομής  του Δήμου Πολυγύρου κατά των Αγγέλου Δημητρακούδη του Πάυλου,

Δημητρίου Δημητρακούδη του Παύλου και Δημητρίου Κολοκυθά του Χρήστου τον κ.

Κων/νο  Ζούνη,  δικηγόρο  του  Δήμου  Πολυγύρου  και  κάτοικο  Πολυγύρου,  για  το

περιγραφόμενο  στο ιστορικό και αιτιολογικό της παρούσης τμήμα ακινήτου του Δήμου,

ενώ  παράλληλα  εγκρίνει  και  την  παράστασή  του  στο  αρμόδιο  δικαστήριο  και  στην

ημερομηνία  που θα ορισθεί,  όπως επίσης  και  σε κάθε  μετά από αναβολή ή διακοπή

δικάσιμο.  

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   180 / 2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  26η Σεπτεμβρίου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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