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Από το πρακτικό 14/2011 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα έντεκα

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε

από την υπ’ αριθ. 21636/07-10-2011 

στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

Ο.Ε. 3.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος

7. Θωµάς Καπλάνης τακτικά µέλη της

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος    13

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ 

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

έντεκα (11) Οκτωβρίου 2011 και ώρα  12.00  στo

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρ

2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

∆ηµήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. Σαράντη Μαρία, 6

τακτικά µέλη της Ο.Ε,  

1 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

3-10-2011 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /22158 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

o ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα 

επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος 

6. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 

ΑΔΑ: 45ΟΒΩΞΜ-ΩΧΡ



2 
  

 

 

Αριθµός θέµατος: 2o έκτακτο  Ορισµός ∆ικηγόρου 

Αριθµός Απόφασης: 137 

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

των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε 

όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε να συζητηθεί πριν από την ηµερήσια διάταξη το 

θέµα ορισµού δικηγόρου, λόγω του κατεπείγοντος και ειδικότερα για την απόκρουση της µε αριθ. 

κατάθεσης 10/10/2011 έφεσης, της Ιεράς Μονής ∆ιονυσίου, κατά του πρώην ∆ήµου Ορµύλιας, που 

συζητείται στις 17/10/2011. 

Μάλιστα λόγω της ιδιαιτερότητας του όλου θέµατος και της απαιτούµενης απασχόλησης, όπως 

επίσης και της απουσίας του δικηγόρου κ. Ζούνη Κων/νου κατά την παραπάνω ηµεροµηνία, θα 

πρέπει να ορισθεί ως δικηγόρος ο εκπρόσωπος του ∆ικηγορικού Γραφείου της Θεσσαλονίκης που 

χειρίστηκε 

 πρωτόδικα την όλη υπόθεση. 

Η Οικονοµική επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1. Εγκρίνει την συζήτηση του όλου θέµατος πριν από την ηµερήσια διάταξη. 

2. ∆ιορίζει ως δικηγόρο για την παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου στο Πολιτικό Εφετείο 

Θεσσαλονίκης, κατά την δικάσιµο της 17/10/2011 και για κάθε µετά από αναβολή δικάσιµο την 

∆ικηγόρο κ. Κυριακή Βελλίκη, ΑΜ 5679, κάτοικο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 14, για την 

απόκρουση της µε αρ. κατάθεσης 10/10/2011 έφεσης της Ιεράς Μονής ∆ιονυσίου κατά του 

πρώην ∆ήµου Ορµύλιας και ήδη νέου ∆ήµου Πολυγύρου. 
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3. Λόγω των σοβαρών νοµικών προβληµάτων και της απασχόλησης της παραπάνω δικηγόρου, 

προσδιορίζει την αµοιβή της ∆ικηγόρου κ. Βελλίκη Κυριακή, στο ποσό των 2.500,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή σχετικού συµφωνητικού. 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     137/ 2011 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  11η Οκτωβρίου 2011 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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