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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τετάρτη  (24η) Φεβρουαρίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 3021/18.02.2014 πρόσκληση 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. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος 

Ο.Ε. 3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Θωµάς Καπλάνης,  5.  Παπανικολάου Ευτυχία , 6. Σαράντη 

Μαρία τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: 4ο  Προσδιορισµός αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου 

για την παράσταση και συζήτηση ενώπιον του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δύο (2) 

προσφυγών σε βάρος του ∆ήµου Ανθεµούντα  

Αριθµός Απόφασης: 38 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι µε την 264/2013 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ορίσαµε πληρεξούσιο δικηγόρο τον Στέφανο Α. 

Οικονόµου, κάτοικο και δικηγόρο Θεσσαλονίκης, προκειµένου να παραστεί και να 

εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Πολυγύρου ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

Τµήµα Γ’ Μονοµελές, Μεταβατική Έδρα Πολυγύρου, την τετάρτη (4η) Νοεµβρίου 2013 

ηµέρα συζήτησης δύο προσφυγών του πρώην ∆ήµου Ανθεµούντα κατά του Ελληνικού 

∆ηµοσίου που εκπροσωπείται νόµιµα από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. Πολυγύρου. 
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        Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να προσδιορίσει το ύψος της αµοιβής του δικηγόρου 

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

264/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής & µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ 

των µελών της επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Προσδιορίζει το ύψος της αµοιβής του δικηγόρου στο ποσό των 500,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

2. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 500,00 € πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 

02.00.6494.001 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» του προϋπολογισµού 

του έτους 2014 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 ∆ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο 

Ζωγράφο για την υπογραφή αυτού (συµφωνητικού) µε το ύψος της παραπάνω δαπάνης 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  38/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  24η Φεβρουαρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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