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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 11/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την ογδόη (8η) Απριλίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, ύστερα από την 5773/04-04-2014πρόσκληση 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., 4. 

Σαράντη Μαρία, 5. Πλιάκος Αστέριος τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 2. Θωµάς Καπλάνης, 3. 

Παπανικολάου Ευτυχία τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο  Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του 

∆ήµου Πολυγύρου ενώπιον της Επιτροπής 

Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά 

την εκδίκαση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων της 

«ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» 

 

Αριθµός Απόφασης: 97 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την αποδοχή των µελών 

της Επιτροπής, λόγω του κατεπείγοντας να συζητηθεί ως έκτακτο πριν από την ηµερήσια 

διάταξη και τόνισε ότι πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την 

νομική εκπροσώπηση του Δήμου Πολυγύρου ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του 

Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 30-04-2014 ή σε οποιαδήποτε μετ’ 
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αναβολή δικάσιμο, κατά τη συζήτηση της από 18-3-2014 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της 

«ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Πολυγύρου και της υπ’ αριθ. 32/24-

04-2014 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου, που στρέφεται κατά των όρων της διακήρυξης 

δημοπράτησης της σύμβασης «Αναβάθµιση ΕΕΛ οικισµού Ορµύλιας – προµήθεια Η/Μ 

εξοπλισµού» της πράξης «Αναβάθµιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 

οικισµών Ορµύλιας και Γαλάτιστας ∆ήµου Πολυγύρου (Προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού), 

ενόψει και της σπουδαιότητας που έχει για το ∆ήµο µας η ανάθεση της σύµβασης αυτής. 

Για τους λόγους αυτούς, προτείνω να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Ιωάννη 

Γαλενιανό του Νικολάου, κάτοικο και δικηγόρο Αθηνών, Ομήρου 34, Αθήνα (Α.Μ.Δ.Σ.Χ. 

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 εντέλλεται 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. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της α) 

την με αριθ. πρωτ. 4887/18-3-2014 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Πολυγύρου και  της 32/24-4-2014 απόφασης της 

Ο.Ε. , β) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 & μετά από διαλογική 

συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1) Ορίζει ως δικηγόρο για την συζήτηση της με αριθ. πρωτ. 4887/18-3-2014 αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» κατά του 

Δήμου Πολύγυρου και της υπ’ αριθ. 32/24-04-2014 απόφαση της Ο.Ε. ενώπιον της 

Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας και για κάθε μετά από αναβολή 
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δικάσιμο, τον κ. Ιωάννη Γαλενιανό του Νικολάου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, 

Ομήρου 34, Αθήνα (Α.Μ.Δ.Σ.Χ. 9224)  

2) Εγκρίνει & ψηφίζει πίστωση ποσού  2.660,00 € 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, λόγω δε της 

πολυπλοκότητας των νομικών θεμάτων που πρόκειται να αντιμετωπισθούν θα 

συνταχθεί σχετικό συμφωνητικό και για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής και Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή αυτού 

(συμφωνητικού) με το ύψος της παραπάνω δαπάνης.  

 
 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  97/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  8η Απριλίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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