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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 33/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εντεκάτη (11η) Αυγούστου 2014 και ώρα  12:30  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 14662/07-08-2014 πρόσκληση του προέδρου της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

 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., Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Σαράντη Μαρία & 4. Πλιάκος Αστέριος τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σταµούδης Ελευθέριος, αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 2. Θωµάς Καπλάνης, 3. 

Παπανικολάου Ευτυχία, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: 2ο έκτακτο Επαναπροσδιορισµός αµοιβής δικηγόρου 

 
Αριθµός Απόφασης: 251 

     

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος µετά την αποδοχή των µελών να 

συζητηθεί πριν από την ηµερήσια διάταξη και τόνισε ότι µε την υπ’ αριθ. 97/08-04-2014 

απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Ιωάννης 

Γαλενιανός του Νικολάου, κάτοικος και δικηγόρος Αθηνών, Ομήρου 34, Αθήνα (Α.Μ.Δ.Σ.Χ. 
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9224), προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Πολυγύρου ενώπιον της 

Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο της 30.4.2014 ή 

σε όποια μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της 

εταιρίας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Πολυγύρου και της υπ’ αριθ. 

32/24-04-2014 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου. Ο ως άνω δικηγόρος είχε την εντολή να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο μας ενώπιον του ΣτΕ, να υποβάλει υπόμνημα με τις απόψεις του 

Δήμου μας και να ενεργήσει ότι νόμιμο απαιτείται για την προάσπιση των συμφερόντων 

του. 

Σύμφωνα με την αίτηση του κ. Γαλενιανού Ιωάννη, κατά την μετ’ αναβολή δικάσιμο στις 

15-05-2014, η αιτούσα «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» είχε υποβάλει την ίδια ημέρα 

παραίτηση από την αίτησή της και δεδομένου ότι δεν έχει καταβληθεί καμία αμοιβή για 

τον χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης, ζητά την καταβολή της συμφωνηθείσης αμοιβής του, 

προσαρμοσμένης στο προσήκον μέτρο, δεδομένου ότι ούτε σε δαπάνες υποβλήθηκε ούτε 

τελικώς παραστάθηκε ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας 

(ΣτΕ), πλην όμως είχε προετοιμασθεί κατάλληλα με την σύνταξη σχετικού υπομνήματος 

και με αναλυτικές απαντήσεις στις αιτιάσεις της αντιδίκου, δηλ. στο ποσό  των 1.500,00 € 

πλέον Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής και μετά 

το διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 97/08-04-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως 

προς το σκέλος της αμοιβής του δικηγόρου και επαναπροσδιορίζει το ύψος της 

αμοιβής του, στο ποσό των 1.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

2) Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση  1.845,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε βάρος του 

Κ.Α. 02.00.6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» και στο όνομα του δικαιούχου,  
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3) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου ή 

συμφωνητικού ως προς την πλήρη διεκπεραίωση όλων των παραπάνω 

  

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  251/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  11η Αυγούστου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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