
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 23/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την ενάτη (9η) Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  12:00  στo 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 17922/5-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά  και αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής και λόγω απουσίας των τακτικών µελών κ. Ζαβράκογλου Άγγελου και Αθανάσιου 

Βασιλάκη, παραβρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη οι κ. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος & Μαρία Σαράντη, 

αντίστοιχα, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

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. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Κανταράς 

Αναστάσιος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ηµήτριος Ζαγγίλας, 6. Μαρία Σαράντη, 

αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστάσιος Καραφουλιδης, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:  2ο 
έκτακτο

   Ορισµός δικηγόρου για την κατάθεση παρέµβασης του 

άρθρου 49 παρ.1 του π.δ.18/1989 ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Εφετείου και συγκεκριµένα στο ∆΄ Ακυρωτικό Τµήµα 

σχετικά µε την  αίτηση ακύρωσης του Ιωάννη Κουκούµα 

του Θεοδώρου  

Αριθµός Απόφασης: 211 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και µετά την οµόφωνη απόφαση των µελών της επιτροπής για την 

συζήτηση του θέµατος πριν από την ηµερήσια διάταξη, τόνισε τα εξής: 

Στις 22/10/2015 και ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσσαλονίκης (∆’ Ακυρωτικό Τµήµα), 

συζητείται η από 14/5/2015 αίτηση ακύρωσης του Ιωάννη Κουκούµα κατά της µε αριθ. καταχ. 

ΑΕΠ 491/015, ΑΚ 196/015 και η οποία στρέφεται κατά της µε αριθ. 1/014 απόφασης της 2ης 

Επιτροπής του αρθρ. 152 του Κ.∆.Κ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης , αφορά 

δε το έργο «Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου Προδρόµου». Με βάση τα 
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παραπάνω είναι ανάγκη να παρέµβει το ∆ήµος µας υπέρ της παραπάνω επιτροπής και της µαρ. 

1/014 απόφασης αυτής. 

Μετά τον γενόµενο διάλογο η επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα τα παρακάτω: 

1) Εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος πριν από την ηµερήσια διάταξη λόγω κατεπείγοντος 

(συζητείται η προσφυγή στις 22/10/2015) 

2) Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου κ. Κων/νο Ζούνη (Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου) 

µε την εντολή να παραστεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τµήµα ∆΄ 

Ακυρωτικό) ή σε κάθε µετά από αναβολή δικάσιµο για την απόκρουση της14/5/015 και µε 

αριθ. κατάθεσης ΑΕΠ 491/015 ΑΚ 196/14-5-015 αίτησης ακύρωσης του Ιώαννη Κουκούµα 

του Θεοδώρου και σε σχέση µε το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆.∆. 

Αγίου Προδρόµου» 

3) Εξουσιοδοτεί τον ίδιο ∆ικηγόρο του ∆ήµου Κων/νο Ζούνη να ασκήσει και καταθέσει 

παρέµβαση υπέρ της µε αρ. 1/014 απόφασης της 2ης Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 του ∆.Κ.Κ. 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, όπως επίσης και υπέρ αυτής 

(Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης) και κατά του Ιωάννη Κουκούµα, σε 

σχέση µε το παραπάνω έργο, υπογράφοντας κάθε απαιτούµενο για τον σκοπό αυτό έγγραφο 

και παριστάµενος ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου κατά την δικάσιµο της 22/10/015 ή σε 

κάθε άλλη δικάσιµο που θα ορισθεί από το ∆ικαστήριο αυτό. 

 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                           Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     211/ 2015 

 
Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  9η Οκτωβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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