
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 20/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την ογδόη  (8η) Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:00

στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η

Οικονομική  Επιτρoπή,  μετά  από  την  υπ’  αριθ.  9267/04-07-2016  πρόσκληση  του

Προέδρου.

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ.

Χρήστο Βορδό, λόγω απουσίας του Δημάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

και  λόγω  απουσίας  του  τακτικού  μελους  κ.  Βασιλάκη  Αθανάσιου,  καλέστηκε  το

αναπληρωματικό μέλος  o κ. Ζαγγίλας Δημήτριος.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.  Βορδός  Χρήστος,  Πρόεδρος  Ο.Ε.,  2  Δημητριάδης  Χρήστος,  3.

Ζαβράκογλου  Άγγελος,  4.  Καραφουλίδης  Αναστάσιος,  5.  Κανταράς  Αναστάσιος,

6.Τσινάς Αργύριος, τακτικά μέλη Ο.Ε.,  7. Δημήτριος Ζαγγίλας αναπληρωματικό μέλος

Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Ουδείς 

Αριθμός θέματος: 1 ο έκτακτο Ορισμός  δικηγόρου  για  Συμβούλιο  της

Επικρατείας – αίτηση ακύρωσης επί προσφυγής 

Αριθμός Απόφασης: 135

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιοπούλου

Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Βορδός Χρήστος κατά το οποίο αποχώρησαν τα

τακτικά  μέλη  Κανταράς Αναστάσιος και  Τσινάς Αργύριος και  μετά την αποδοχή των

μελών να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, τόνισε ότι

πρέπει να ορίσουμε δικηγόρο του Δήμου για να παραστεί  ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του

Συμβουλίου της Επικρατείας για Α) Άσκηση παρέμβασης ενώπιον του ΣτΕ κατ’ αρθ. 49

ΠΔ  18/1989  επί  της  από  1.6.2016  και  με  αριθμ.  κατάθεσης  Ε2049/2016  αίτησης

ακύρωσης των: 
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α)  Γεωργίου  Συργιάννη  του  Δημητρίου,  β)  Ευαγγελίας  Συργιάννη  –  Τοπριστίκα  του

Δημητρίου,  γ)  Ανέστη  Ελευθεριάδη  του  Γεωργίου  και  δ)  Ιωάννη  Συργιάννη  του

Δημητρίου, δικάσιμος για τη συζήτηση της οποίας ορίσθηκε η 18.1.2017 ενώπιον του Ε΄

Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά των ανωτέρω και για τη διατήρηση της

ισχύος των προσβαλλόμενων με την ανωτέρω αίτηση ακύρωσης διοικητικών πράξεων.

Β.  Παράσταση  του  δικηγόρου  προς  εκπροσώπηση  του  παρεμβαίνοντος  Δήμου

Πολυγύρου κατά τη συζήτηση της ανωτέρω με αριθμ. κατάθεσης Ε2049/2016 αίτησης

ακύρωσης ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο

της 18.1.2017, όπως και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή ή τυχόν διακοπή δικάσιμο προς

υποστήριξη της παρέμβασης για τη διατήρηση της ισχύος των προσβαλλόμενων με την

αίτηση ακύρωσης πράξεων. 

Γ. Άσκηση παρέμβασης για λογαριασμό του Δήμου Πολυγύρου ενώπιον της Επιτροπής

Αναστολών του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της από 1.6.2016 και

με  αριθμ.  κατάθεσης  167/2016  αίτησης  αναστολής,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στη

διάταξη του αρθ. 52 παρ. 4, με την υποβολή υπομνήματος και αυτοπρόσωπη παράστασή

του Δικηγόρου ενώπιον του Συμβουλίου εφόσον αυτό ζητηθεί. 

Για τους λόγους αυτούς, προτείνω να ορίσουμε ως  δικηγόρο, τον Στέφανο     Οικονόμου

κάτοικο Θεσσαλονίκης, λόγω των ειδικών γνώσεων του προκειμένου να παραστεί και να

εκπροσωπήσει  τον  Δήμο  Πολυγύρου  ενώπιον  του  Ε΄  Τμήματος  του  Συμβουλίου  της

Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 18.1.2017 όπως και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή ή

τυχόν διακοπή δικάσιμο προς υποστήριξη της παρέμβασης για τη διατήρηση της ισχύος

των προσβαλλόμενων με την αίτηση ακύρωσης πράξεων. 

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

την  από  1.6.2016  και  με  αριθμ.  κατάθεσης  Ε2049/2016  αίτησης  ακύρωσης  των:  α)

Γεωργίου  Συργιάννη  του  Δημητρίου,  β)  Ευαγγελίας  Συργιάννη  –  Τοπριστίκα  του

Δημητρίου,  γ)  Ανέστη  Ελευθεριάδη  του  Γεωργίου  και  δ)  Ιωάννη  Συργιάννη  του

Δημητρίου,  β)  τις  διατάξεις  των  άρθρων  72  και  75  του  Ν.  3852/2011  &  μετά  από

διαλογική συζήτηση

                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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1) Ορίζει ως δικηγόρο για την υπεράσπιση του Δήμου Πολυγύρου ενώπιον του Συμβου-

λίου της Επικρατείας,  τον δικηγόρο και  κάτοικο Θεσσαλονίκης  κ.  Στέφανο Οικο-

νόμου (Α.Μ. 6242), Πλ. Δημοκρατίας 3 λόγω των ειδικών γνώσεων του, καθώς και

λόγω αδυναμίας του δικηγόρου του Δήμου Κων/νου Ζούνη  να χειρισθεί την υπόθεση

αυτή λόγω φόρτου εργασίας (διορίσθηκε ως νομικός σύμβουλος του Καποδιστριακού

Δήμου και ήδη υπηρετεί στον Καλλικρατικό Δήμο με 5πλάσια δικηγορική ύλη), ώστε

να παραστεί κατά την δικάσιμο της 18.1.2017  ημέρα Τετάρτη οπότε θα συζητηθεί  η

ανωτέρω με αριθμ. κατάθεση Ε2049/2016 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Ε΄ Τμήμα-

τος του Συμβουλίου της Επικρατείας, να παραστεί δε και σε κάθε άλλη μετά από ανα-

βολή δικάσιμο.  Επίσης  α)  να ασκήσει  παρέμβαση κατά της  με  αριθμ.  κατάθεσης

Ε2049/2016 αίτησης ακύρωσης προς  διατήρηση της  ισχύος  των προσβαλλόμενων

πράξεων, β) να υποβάλει υπόμνημα κατά της με αριθμ. κατάθεσης 167/2016 αίτησης

αναστολής  προς  της  ισχύος  των  προσβαλλομένων  πράξεων  και  γ)  να  παραστεί

ενώπιον του Συμβουλίου του Ε' Τμήματος του ΣΤΕ προς απόρριψη της αίτησης ανα-

στολής.

2) Η έγκριση της ψήφισης και διάθεσης της πίστωσης που θα  απαιτηθεί για την αμοιβή

του παραπάνω δικηγόρου θα αποφασισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, με εφαρμογή

της διάταξης του άρθρου 281 Δ.Κ.Κ. λόγω πολυπλοκότητας της υπόθεσης και των εξει-

δικευμένων νομικών γνώσεων που απαιτούνται, γι αυτό και παραπέμπει το σχετικό θέμα

σ’ αυτό (Δημοτικό Συμβούλιο).

3) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου για το σκοπό αυτό

δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου και συμφωνητικού.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   135 / 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  8η Ιουλίου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                       κ.α.α

          ΒΟΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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