
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

18/14.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται  ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Δημητριάδης Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Πάνος Ιωακείμ 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας Γεώργιος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο κ. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Εμμανουήλ Σειράς, 

Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη και ο κ. 

Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δέας Παύλος  και Λιόντας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την 

συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επανήλθαν μέχρι το πέρας της 

συνεδρίασης. 
 

Αριθμός θέματος:29ο  Καθορισμός αμοιβών Δικηγόρων σύμφωνα με το 

άρθρο 72 Ν.3852/2010 

Αριθμός Απόφασης :294  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 29ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος  
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τόνισε: «Παλαιότερα, η Οικονομική Επιτροπή με τον ορισμό Δικηγόρου προσδιόριζε και την 

αμοιβή του.  

Τώρα υπάρχει καινούργια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία λέει πως αν 

χρησιμοποιείς δικηγόρο που δεν είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, τότε το Δ.Σ. θα 

πρέπει να αποφασίσει για το ύψος της αμοιβής του Δικηγόρου που έχει ορίσει η Οικονομική 

Επιτροπή. 

Έχουμε τέσσερις περιπτώσεις Δικηγόρων που ορίστηκαν από την οικονομική επιτροπή και 

εκτέλεσαν την εργασία τους για υποθέσεις του Δήμου. Πρόκειται για: 

Α) τον κ. Στέφανο Α. Οικονόμου, ποσό 2.500,00 €, προκειμένου να ασκήσει αναίρεση κατά 

της με αριθ. 2290/2013 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Υπόθεση Ι. Μονής Διονυσίου 

κατά του πρώην Δήμου Ορμύλιας – καθολικός διάδοχος Δήμος Πολυγύρου), να καταθέσει 

σχετικές προτάσεις και να ενεργήσει ότι απαιτείται για την περαίωση της εντολής. 

Β) την κ. Μαρία Σαράντη, ποσό 1.230,00 €,, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει 

τον Δήμο Πολυγύρου καθώς και να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά την δικάσιμο 

στην οποία θα προσδιοριστεί η συζήτηση του Δήμου Πολυγύρου Ν. Χαλ/κης κατά οικοδομικού 

Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Θεσσαλονίκης  

Γ) την κ. Κυριακή Βελλίκη,  ποσό 2.500,00 €, προκειμένου να ασκήσει ΕΦΕΣΗ κατά της με 

αριθ. 78/2013 απόφασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Χαλ/κής, και άσκηση κυρίας 

παρέμβασης υπέρ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και κατά της με αριθ. 64/20163 

απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, προς διασφάλιση των συμφερόντων 

του Δήμου. 

Δ) τον κ. Λάμπρο Γεωργακόπουλο,  ποσό 2.460,00 €, προκειμένου να συντάξει κατάθεση και 

Αίτηση  Ανάκλησης της με αριθ. 454/2013 πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου με την οποία και κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του 

έργου «Έργα συλλογής μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου». 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 

Α)  1. Ορίζει την αμοιβή ποσού  2.500,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. στον δικηγόρο κ. Στέφανο Α. 

Οικονόμου, κάτοικο Πλ. Δημοκρατίας 3, Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 6242), για την άσκηση 

αναίρεσης κατά της με αριθ. 2290/2013 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Υπόθεση Ι. 

Μονής Διονυσίου κατά του πρώην Δήμου Ορμύλιας – καθολικός διάδοχος Δήμος Πολυγύρου) 

και για κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο.  

2. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσού  1.230,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε βάρος 

του Κ.Α. 02.00.6494.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» και στο 

όνομα του δικαιούχου. 

Στην εν λόγω απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος & Χριστιανού 

Αγγελική. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

Β)   1. Ορίζει την αμοιβή ποσού  1.230,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. στην πληρεξούσιο 

δικηγόρο Μαρία Σαράντη, κάτοικο και δικηγόρο Πολυγύρου (Α.Μ. 130), Κων/πόλεως 6, 

προκειμένου να παραστεί, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Πολυγύρου και να καταθέσει αίτηση 

ασφαλιστικών μέτρων κατά την δικάσιμο στην οποία θα προσδιοριστεί η συζήτηση του Δήμου 

ΑΔΑ: 7ΤΨΖΩΞΜ-ΦΒΜ



 

Πολυγύρου Ν. Χαλ/κης κατά οικοδομικού Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. 

Θεσσαλονίκης , και σε κάθε τυχόν μετά από αναβολή δικάσιμο.  

 

2. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσού  1.230,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε 

βάρος του Κ.Α. 02.00.6494.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» και στο 

όνομα της δικαιούχου. 

Γ) 1. Ορίζει την αμοιβή ποσού  2.500,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. στην πληρεξούσιο δικηγόρο 

Κυριακή Βελλίκη, ΑΜ 5679, 26
ης

 Οκτωβρίου 14, (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 5679), προκειμένου να 

παραστεί, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Πολυγύρου και να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών 

μέτρων κατά την δικάσιμο της 78/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Χαλκιδικής, στην οποία θα προσδιοριστεί η συζήτηση και σε κάθε τυχόν μετά από 

αναβολή δικάσιμο.  

Πιο αναλυτικά: Ορίζει ως αμοιβή της για την σύνταξη και κατάθεση της έφεσης, το ποσό 

των 1.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. και για την σύνταξη, κατάθεση και κοινοποίηση της κυρίας 

παρέμβασης, το ποσό των 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., χρήματα τα οποία θα καταβληθούν με 

την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών και φορολογικών στοιχείων και την υπογραφή 

σχετικών ιδιωτικών συμφωνητικών  

2. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσού  2.500,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε 

βάρος του Κ.Α. 02.00.6494.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων» και στο όνομα της δικαιούχου. 

Δ) 1. Ορίζει την αμοιβή ποσού  2.460,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. στον πληρεξούσιο δικηγόρο κ. 

Λάμπρο Γεωργακόπουλο, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ 25632) για την σύνταξη, κατάθεση και 

συζήτηση της Αίτησης Ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (VI τμήματος) για την 

ανάκληση της με αριθ. 454/2013 πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 

οποία και κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Έργα 

συλλογής μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου». 

2. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσού  2.460,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε 

βάρος του Κ.Α. 02.00.6494.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» και στο 

όνομα του ανωτέρω δικαιούχου.. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 294/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 30-10-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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