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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 10/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τετάρτη (24η) Μαρτίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από αναβολή της συνεδρίασης την 21η Μαρτίου, ύστερα από την 

4803/17-03-2014πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

 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. 

Παπανικολάου Ευτυχία , 4. Σαράντη Μαρία, 5. Θωµάς Καπλάνης τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό 

µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο  

Αριθµός Απόφασης: 92 

Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση του  

∆ήµου 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, ζήτησε λόγω του κατεπείγοντος 

να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τόνισε ότι πρέπει να ορίσουµε 

πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου για την παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου στο 5ο 

Τµήµα Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιµο της 2/4/2014, όπου εκδικάζεται η µε 

αριθ. 2163/2013 αναίρεσή µας κατά των Αθανασίου Παπανικολάου του Νικολάου, Κυριακού 

Μπέλµπα του Νικολάου, Αθανασίου Μπέλµπα του Τρύφωνος και Αικατερίνης Μπέλµπα του 

Τρύφωνος και να εγκρίνουµε την απόφαση της αναίρεσης. 
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Για τους λόγους αυτούς, προτείνω να εξουσιοδοτήσουµε την δικηγόρο τον δικηγόρο του 

Δήμου κ. Κων/νο Ζούνη, κάτοικο και δικηγόρο Πολυγύρου (Α.Μ.Δ.Σ.Χ. 102)  προκειµένου 

να παραστεί ενώπιον του 5ου Τµήµατος Συµβουλίου της Επικρατείας για την παράσταση και 

εκπροσώπηση του ∆ήµου κατά την δικάσιµο στις 2/4/2014. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου & µετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) ∆

έχεται ότι συντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι για την συζήτηση του θέµατος.  

 

2) Εγκρίνει το περιεχόµενο και την γενόµενη  κατάθεση της  αναίρεσης   µε αριθ. 

κατάθεσης 2163/2013 του ∆ήµου κατά των Αθανασίου Παπανικολάου του Νικολάου, 

Κυριακού Μπέλµπα του Νικολάου, Αθανασίου Μπέλµπα του Τρύφωνος και Αικατερίνης 

Μπέλµπα του Τρύφωνος 

 

3) Ορίζει ως δικηγόρο για την υποστήριξη της παραπάνω αναίρεσης του ∆ήµου 

Πολυγύρου ενώπιον του 5ου Τµήµατος του Συµβουλίου της επικρατείας, τον δικηγόρο 

και κάτοικο Πολυγύρου κ. Κων/νο Ζούνη µε Α.Μ.∆.Σ.Χ. 102, και του δίνει την εντολή 

να παραστεί κατά την δικάσιµο την (2η) Απριλίου 2013 ηµέρα Τετάρτη, σε σχέση µε 

την παραπάνω  αναίρεση του ∆ήµου κατά των Αθανασίου Παπανικολάου του Νικολάου, 

Κυριακού Μπέλµπα του Νικολάου, Αθανασίου Μπέλµπα του Τρύφωνος και Αικατερίνης 

Μπέλµπα του Τρύφωνος,  και σε κάθε τυχόν µετά από αναβολή δικάσιµο 

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  92/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  24η Μαρτίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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