
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 15/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την έκτη (6η) Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00  στo

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

Οικονομική  Επιτρoπή,  μετά  από  την  υπ’  αριθ.  7113/01-06-2016  πρόσκληση  του

Προέδρου.

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

και  λόγω  απουσίας  των  τακτικών  μελών  κ.κ  Δημητριάδη  Χρήστο  και  Βασιλάκη

Αθανάσιο, καλέστηκαν τα αναπληρωματικά μέλη και παραβρέθηκαν οι κ.κ  Ζαγγίλας

Δημήτριος και Κοντογιώργης Δημήτριος.

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. Καραφουλίδης Αναστάσιος,

3. Ζαβράκογλου Άγγελος, 4. Κανταράς Αναστάσιος 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά μέλη

Ο.Ε., 6. Ζαγγίλας Δημήτριος, 7. Κοντογιώργης  Δημήτριος, αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  

Αριθμός θέματος:  7o  Ορισμός  δικηγόρου  για  αίτηση  ασφαλιστικών

μέτρων (Ανέστης Ελευθεριάδης).

Αριθμός Απόφασης: 92

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιοπούλου

Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο  πρόεδρος  της  επιτροπής  κ.  Αστέριος  Ζωγράφος ο οποίος  και

τόνισε τα παρακάτω: 

Συζητείται σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής η από 02/06/2016 αίτηση

ασφαλιστικών  μέτρων του Ανέστη Ελευθεριάδη του Γεωργίου με  την  οποία  ζητά να

εκδοθεί προσωρινή διαταγή και να σταματήσει η κατασκευή του αντλιοστασίου για τον

βιολογικό καθαρισμό στην περιοχή Καλυβών (οικόπεδο κοινόχρηστο με αριθμ. 5-445) με

σοβαρές  επιπτώσεις  στο  όλο   έργο  (διακοπή  εργασιών  κ.λ.π)  παρά  το  γεγονός  ο,τι
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υπάρχουν συμβατικές προθεσμίες και κινδυνεύει το έργο  να επενταχθεί. Εν' όψει των

παραπάνω εισηγούμαι να ορισθεί ως δικηγόρος ο κ. Οικονόμου Στέφανος  Α.Μ.Δ.Σ.Θ

6242 που έχει  τις  ανάλογες  ειδικές  γνώσεις  και  λόγω φόρτου εργασίας   του νομικού

Συμβούλου του Δήμου που είχε ορισθεί για τον Καποδιστριακό Δήμο και τώρα  καλύπτει

και τον Καλλικρατικό Δήμο με το τριπλασιασμό  της δουλειάς και απασχόλησης του.    

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

από 02/06/2016 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ανέστη Ελευθεριάδη του Γεωργίου ,

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

μεταξύ των μελών

                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Ορίζει ως δικηγόρο του Δήμου τον κ. Στέφανο Οικονόμου δικηγόρο και κάτοικο Θεσ-

σαλονίκης  Α.Μ.Δ.Σ.Θ 6242   με την εντολή  να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Χαλκιδικής κατά την δικάσιμο της 6/6/2016 για την απόκρουση της από

02/6/2016 και με αριθμό κατάθεσης 73/016 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Ανέστη

Ελευθερίαδη σε σχέση  με την  αιτηθείσα προσωρινή διαταγή και να παραστεί επίσης

και στη δικάσιμο που θα οριστεί από τον παραπάνω Δικαστή για την κανονική συζήτη-

ση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων  και σε κάθε τυχόν μετά από αναβολή δικάσιμο.

2. Παραπέμπει για την αμοιβή του Δικηγόρου το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στην  εν  λόγω  απόφαση  μειοψήφησαν  τα  τακτικά  μέλη  της  Ο.Ε.  Κανταράς

Αναστάσιος & Τσινάς Αργύριος

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  92 / 2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  6η Ιουνίου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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