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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 2/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκατρείς (13) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017,
ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ. 2/9.2.2016 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
1
Ζαγγίλας
2
Λακρός
3
Σιμώνης
4
Βορδός
5
Ζούνη
6
Κοντογιώργης
7
Ματέας
8
Φυλαχτός
9
Σαράντη
10
Καραφουλίδης
11
Ζαβράκογλου
12
Κυριάκου
13
Λιόντας
14
Κανταράς

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Δέας
Γκλάβας
Σιδέρης
Δημητριάδης
Βασιλάκης
Τσινάς
Ζιούπου
Πάνος
Ξάκης

Όνομα
Δημήτριος
Αλέξανδρος
Ιωάννης
Χρήστος
Στέλλα
Δημήτριος
Γεώργιος
Χρήστος
Μαρία
Αναστάσιος
Άγγελος
Ιφιγένεια
Γεώργιος
Αναστάσιος

Α/Α
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Επίθετο
Παπούλιος
Λαφαζάνης
Ματθαίου
Χριστιανού

Όνομα
Ιωάννης
Βασίλειος
Αθανάσιος
Αγγελική

Παύλος
Γεώργιος
Νικόλαος
Χρήστος
Αθανάσιος
Αργύριος
Άννα
Ιωακείμ
Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος
της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ.
Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης,
και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης.
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Αριθμός θέματος : 7ο

Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης που θα απαιτηθεί
για την αμοιβή του δικηγόρου για την σύνταξη
γνωμοδότησης σε σχέση με καταβολή Λατομικού Τέλους
από τα Μεταλλεία «Ελληνικοί Λευκόλιθοι» και Β) την
μεταβίβαση του κτιρίου των παλαιών Δικαστηρίων στον
Δήμο Πολυγύρου (εξ αναβολής)

Αριθμός Απόφασης : 57
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εισηγούμενος
το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό,
ο οποίος ανέφερε τα εξής: «με την υπ’ αριθ. 191/3-10-2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ορίσαμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Δρ. Απόστολο
Παπακωνσταντίνου , βασικό εταίρο της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΠ.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ και συνεργάτες» που εδρεύει στην Αθήνα οδός
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32 Κολωνάκι προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση για το εάν ο
Δήμος Πολυγύρου δικαιούται ή όχι το λατομικό τέλος 5% που προβλέπεται από το νόμο και
ειδικότερα από την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.» που λειτουργεί στην
περιοχή της Γερακινής και η οποία αν και παράγει και εκποιεί σε τρίτους αδρανή υλικά, δεν
αποδίδει στον Δήμο Πολυγύρου το τέλος αυτό, ισχυριζόμενη ότι είναι μεταλλευτική εταιρία.
Παράλληλα μέσα από το κείμενο της γνωμοδότησης θα προκύπτει σε ποιες ενέργειες
θα πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος Πολυγύρου εν όψεις της υφιστάμενης νομικής
αμφισβήτησης από την πλευρά της εταιρίας.
Επίσης εξουσιοδοτεί τον ίδιο ή οποιοδήποτε πρόσωπο της εταιρίας ενώπιον
οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Υπουργείου, αρχής ή υπηρεσίας, υπογράφοντας και
παραλαμβάνοντας κάθε έγγραφο για την περαίωση της παραπάνω εντολής.
Λόγω της υφιστάμενης νομικής αμφισβήτησης και τον χειρισμό παρεμφερή υπόθεσης
ενώπιον του Εφετείου Αθηνών με επιτυχία και εκδόθηκε σχετική απόφαση αυτού και μάλιστα
θετική (βλ. με αρ. 3887/2015 απόφαση τριμελούς Εφετείου Αθηνών) και παράλληλη
αδυναμία του δικηγόρου του Δήμου κ. Κων/νου Ζούνη να χειρισθεί την υπόθεση αυτή λόγω
φόρτου εργασίας, και αδυναμίας του να μεταβεί στην Αθήνα, ο κ. Δρ. Απόστολο
Παπακωνσταντίνου , βασικό εταίρο της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΠ.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ και συνεργάτες» είναι κάτοικος και δικηγόρος
στην Αθήνα.
Σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται
δικηγόροι οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του νομικού συμβούλου του Δήμου τον
προσδιορισμό της αμοιβής τον κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Προτείνουμε λοιπόν την
αμοιβή του δικηγόρου κ. Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου στο ποσό των 2.500,00 € πλέον
Φ.Π.Α. και παρακαλώ το σώμα για την ομόφωνη ψήφιση της εισήγησης.
Επίσης με την ίδια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίσαμε ως πληρεξούσιο
δικηγόρο κ. Γεώργιο Διαμαντόπουλο, δικηγόρο και κάτοικο Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 123,
ΑΜ 2983) εξειδικευμένο σε θέματα Αστικού και Δημόσιου Δικαίου, προκειμένου να
γνωμοδοτήσει και να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την επίλυση του θέματος της
κυριότητας, νομής και κατοχής του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Πολυγύρου
Σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται
δικηγόροι οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του νομικού συμβούλου του Δήμου τον
προσδιορισμό της αμοιβής τον κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Προτείνουμε λοιπόν την
αμοιβή του δικηγόρου κ. Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου στο ποσό των 2.000,00 € πλέον
Φ.Π.Α. και παρακαλώ το σώμα για την ομόφωνη ψήφιση της εισήγησης.».
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το άρθρο 281 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2011, την υπ’ αριθ.
191/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου, όπου αναλύονται
διεξοδικά οι λόγοι ανάθεσης χειρισμών των υποθέσεων σε Δικηγόρους που δεν έχουν την
ιδιότητα του νομικού συμβούλου του Δήμου, με δεδομένο ότι ο Δικηγόρος κ. Δρ. Απόστολος
Παπακωνσταντίνου έχει χειριστεί παρεμφερή υπόθεση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών με
επιτυχία είναι δικηγόρος με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο αυτό, καθώς επίσης ότι ο
κ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος είναι εξειδικευμένος σε θέματα Αστικού και Δημόσιου Δικαίου
και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1)
Ορίζει την αμοιβή ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. στον δικηγόρο τον κ. Δρ. Απόστολο
Παπακωνσταντίνου , βασικό εταίρο της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΠ.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ και συνεργάτες» που εδρεύει στην Αθήνα οδός
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32 Κολωνάκι, προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση για το εάν ο
Δήμος Πολυγύρου δικαιούται ή όχι το λατομικό τέλος 5% που προβλέπεται από το νόμο και
ειδικότερα από την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.» που λειτουργεί στην
περιοχή της Γερακινής και η οποία αν και παράγει και εκποιεί σε τρίτους αδρανή υλικά, δεν
αποδίδει στον Δήμο Πολυγύρου το τέλος αυτό, ισχυριζόμενη ότι είναι μεταλλευτική εταιρία.
Παράλληλα μέσα από το κείμενο της γνωμοδότησης θα προκύπτει σε ποιες ενέργειες
θα πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος Πολυγύρου εν όψεις της υφιστάμενης νομικής
αμφισβήτησης από την πλευρά της εταιρίας.
Επίσης εξουσιοδοτεί τον ίδιο ή οποιοδήποτε πρόσωπο της εταιρίας ενώπιον
οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Υπουργείου, αρχής ή υπηρεσίας, υπογράφοντας και
παραλαμβάνοντας κάθε έγγραφο για την περαίωση της παραπάνω εντολής. Ο κ. Δρ.
Απόστολος Παπακωνσταντίνου είναι κάτοικος και δικηγόρος Αθήνας.

•
Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. σε
βάρος του Κ.Α. 02.00.6494.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» και στο
όνομα του δικαιούχου «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ και συνεργάτες»,
ως αμοιβή προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση για το εάν ο Δήμος Πολυγύρου δικαιούται
ή όχι το λατομικό τέλος 5% που προβλέπεται από το νόμο και ειδικότερα από την εταιρία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.» που λειτουργεί στην περιοχή της Γερακινής και η
οποία αν και παράγει και εκποιεί σε τρίτους αδρανή υλικά, δεν αποδίδει στον Δήμο
Πολυγύρου το τέλος αυτό, ισχυριζόμενη ότι είναι μεταλλευτική εταιρία.
Παράλληλα μέσα από το κείμενο της γνωμοδότησης θα προκύπτει σε ποιες ενέργειες
θα πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος Πολυγύρου εν όψεις της υφιστάμενης νομικής
αμφισβήτησης από την πλευρά της εταιρίας.
Επίσης εξουσιοδοτεί τον ίδιο ή οποιοδήποτε πρόσωπο της εταιρίας ενώπιον
οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Υπουργείου, αρχής ή υπηρεσίας, υπογράφοντας και
παραλαμβάνοντας κάθε έγγραφο για την περαίωση της παραπάνω εντολής. Ο κ. Δρ.
Απόστολος Παπακωνσταντίνου είναι κάτοικος και δικηγόρος Αθήνας.
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•
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου και
ιδιωτικού συμφωνητικού για την περαίωση των παραπάνω.

2) Ορίζει την αμοιβή ποσού 2.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. στον δικηγόρο τον κ. Γιώργο
Διαμαντόπουλο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει και να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με
την επίλυση του θέματος της κυριότητας, νομής και κατοχής του παλαιού Δικαστικού
Μεγάρου Πολυγύρου. Ο κ. Γιώργος Διαμαντόπουλος είναι κάτοικος και δικηγόρος
Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 123, ΑΜ 2983).
•
Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσού 2.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σε
βάρος του Κ.Α. 02.00.6494.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» και στο
όνομα του δικαιούχου Γιώργος Διαμαντόπουλος, ως αμοιβή προκειμένου να γνωμοδοτήσει
και να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την επίλυση του θέματος της κυριότητας, νομής
και κατοχής του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Πολυγύρου.
•
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου και
ιδιωτικού συμφωνητικού για την περαίωση των παραπάνω.

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι τέσσερις (4) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της
μείζονος μειοψηφίας κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, Λαφαζάνης Βασίλειος
και Ματθαίου Αθανάσιος.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 57/2017
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 15-2-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ
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