
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 34/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή ογδόη (28η) Νοεμβρίου 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.  17141/18-11-2016

πρόσκληση του Προέδρου.

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

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

Αθανάσιου,   καλέστηκαν  και  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ  Σαράντη  Μαρία  και  Ζαγγίλας

Δημήτριος, αναπληρωματικά μέλη.

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

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Αστέριος  Ζωγράφος,  Πρόεδρος  Ο.Ε.,  2  Άγγελος  Ζαβράκογλου,  3.

Αναστάσιος Καραφουλίδης, 4. Αργύριος Τσινάς, τακτικά μέλη Ο.Ε., 5. Μαρία Σαράντη,

6. Δημήτριος Ζαγγίλας, αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

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

Αριθμός θέματος: 2ο Υπόμνημα  εξηγήσεων  Αντιδημάρχου  για

παράδοση  δασικής  νομοθεσίας  σε  σχέση  με

έκταση  παλιού  σκουπιδότοπου  Δήμου

Πολυγύρου.

Αριθμός Απόφασης: 211

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη,

για την τήρηση των πρακτικών.

      Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι  κρίνεται

σκόπιμη  και  αναγκαία  η  νομική  υποστήριξη  της  υπόθεσης  προς  απόσειση  των

αποδιδόμενων  ποινικών  ευθυνών  στο  πρόσωπο  του  Αντιδημάρχου  του  Δήμου

Πολυγύρου  Δημητρίου Ζαγγίλα,  που υπό την ως άνω ιδιότητα του κατηγορείται  ότι

τέλεσε το αδίκημα της μεταβολής δασικής έκτασης (αρθ. 71 Ν 998/1979).  
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Επειδή από τα  στοιχεία  της  δικογραφίας  προκύπτει  ότι  η  αποδιδόμενη πράξη

φέρεται να τελέστηκε επ’ ευκαιρία της ιδιότητας του αυτής και επομένως υφίσταται η

υποχρέωση παροχής νομικής υποστήριξης εκ μέρους του Δήμου Πολυγύρου, βάσει των

διατάξεων της περ. στ΄ παρ. 5 του αρθ. 244 του Ν 3852/2010.

Επειδή,  ο  χειρισμός  της  ανωτέρω  υπόθεσης,  ενόψει  της  ανάγκης  άμεσης

αντιμετώπισης του θέματος, του σοβαρού ενδεχόμενου κατάφασης ποινικών ευθυνών και

του γενικότερου ενδιαφέροντος της υπόθεσης για τα συμφέροντα του Δήμου Πολυγύρου,

καθόσον υφίσταται ενδεχόμενο επιβολής σε βάρος του νομικού προσώπου του Δήμου

διοικητικών κυρώσεων,  επιτάσσουν τη νομική διερεύνηση αυτής  και  υποστήριξη του

φερόμενου ως υπόπτου Αντιδημάρχου, κατόπιν  ενδελεχούς μελέτης της δικογραφίας, με

σκοπό την άρτια νομική υποστήριξη της υπόθεσης ενώπιον των αρμοδίων αστυνομικών

και δικαστικών αρχών, από νομικό με ιδιαίτερη εμπειρία σε υποθέσεις ποινικού δικαίου. 

Ενόψει  τούτων  και  επειδή  ο  Δήμος  Πολυγύρου  διαθέτει  μόνο  ένα  νομικό

σύμβουλο  με  ιδιαίτερα  επιβαρυμένο  ωράριο  (είχε  ορισθεί  ως  Δικηγόρος   του

Καποδιστριακού Δήμου και ήδη τετραπλασιάστηκε ο φόρτος εργασίας του), ορίζεται ως

Δικηγόρος  των  ως  άνω  κατηγορουμένων  ο  Στέφανος  Αν.  Οικονόμου,  Δικηγόρος

Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 6242), ο οποίος είναι εξειδικευμένος στα τοπικά θέματα εντέλλεται

και  στον οποίο  ανατίθεται  η  ανωτέρω εργασία,  ως  εξωτερικό  συνεργάτη του Δήμου

Πολυγύρου, με καθοριζόμενο χρόνο νομικής απασχόλησης τριών (3) ωρών και συνολική

αμοιβή, βάσει του αρθ. 59 του Κώδικα Δικηγόρων, 240 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

24% (57,60 €).

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

διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2011 & μετά από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.  Αναθέτει  στο Δικηγόρο Στέφανο Οικονόμου του Αναστασίου (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 6242),

κάτοικο  Θεσσαλονίκης  (Πλατεία  Δημοκρατίας  3)  την  υπόθεση  και  ειδικότερα  την

σύνταξη υπομνήματος εξηγήσεων σε σχέση με τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα

και για την υπόθεση του παλιού σκουπιδότοπου Πολυγύρου.

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

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   211 / 2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  28η  Νοεμβρίου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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