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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 51/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ενάτη (29η) ∆εκεµβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος των θεµάτων. 

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. 

Καραφουλίδης Αναστάσιος, 4. Αθανάσιος Βασιλάκης, 5.Ζαβράκογλου Άγγελος, 

6.Αναστάσιος Κανταράς, 7.Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε.,. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο  Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Γ’ 

Πολτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου για την 

εκδίκαση της υπ’ αριθ. κατάθεσης 156/2014 αίτηση 

αναίρεσης της Ι.Μ. ∆ιουνυσίου κατά του ∆ήµου 

και της Π.Κ.Μ. και κατά της µε αριθµ. 2290/2013 

οριστικής απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

Αριθµός Απόφασης: 344 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής και τόνισε ότι πρέπει να 

ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για να παραστεί στις 14.01.2015 ενώπιον του 

Γ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, όπου θα εκδικαστεί η από 28.7.2014 και με 

αριθμ. Κατάθεσης 156/2014 αίτηση αναίρεσης της Ι.Μ. Διονυσίου κατά του Δήμου 
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Πολυγύρου και της Π.Κ.Μ. και κατά της με αριθμ. 2290/2013 οριστικής απόφασης του 

Εφετείου Θεσσαλονίκης.  

Για τους λόγους αυτούς, προτείνω να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο τον Στέφανο Α. 

Οικονόμου, κάτοικο και δικηγόρο Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 6242), Πλ. Δημοκρατίας 3, 

προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Γ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου στις 

14.01.2015, να καταθέσει σχετικές προτάσεις και να ενεργήσει ότι απαιτείται για την 

περαίωση της εντολής. 

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

την με αριθμ. 156/2014 αίτηση αναίρεσης της Ι.Μ. Διουνυσίου κατά του Δήμου 

Πολυγύρου και της Π.Κ.Μ., β)την με αριθ. 2290/2013 απόφαση του Εφετείου 

Θεσσαλονίκης (Υπόθεση  Ι. Μονής Διονυσίου κατά του πρώην Δήμου Ορμύλιας – 

καθολικός διάδοχος Δήμος Πολυγύρου, γ) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 

3852/2011 & μετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 

Ορίζει ως δικηγόρο για να παραστεί ενώπιον του Γ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου 

Πάγου, όπου θα εκδικαστεί η από 28.7.2014 και με αριθμ. Κατάθεσης 156/2014 αίτηση 

αναίρεσης της Ι.Μ. Διονυσίου κατά του Δήμου Πολυγύρου και της Π.Κ.Μ. και κατά της με 

αριθμ. 2290/2013 οριστικής απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά την δικάσιμο 

στις 14.01.2015 και για κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο, τον Στέφανο Α. Οικονόμου, 

κάτοικο και δικηγόρο Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 6242), Πλ. Δημοκρατίας 3, λόγω των ειδκών 

γνώσεων του σε σχέση με το αντικείμενο της δίκης και παράλληλη αδυναμία του 

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

εργασίας ενώ ήδη ο κ. Οικονόμου Στέφανος χειρίζεται με εντολή του Δήμου αντίθετη 

αναίρεση που άσκησε ο Δήμος κατά της αυτής απόφασης. 
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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 

εξειδικευμένων νομικών γνώσεων που απαιτούνται, γι αυτό και παραπέμπει το σχετικό 

θέμα σ’ αυτό (Δημοτικό Συμβούλιο). 

Στην εν λόγω απόφαση ψήφισαν λευκό οι κ.κ. Αναστάσιος Κανταράς & Αργύριος Τσινάς, 

τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 344/2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  29η ∆εκεµβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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