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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εβδόµη (7η) Ιανουαρίου 2014 και ώρα  13:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση, λόγω του επείγοντα 

χαρακτήρα των θεµάτων, η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από 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.  Πλιάκος Αστέριος, 6. Σαράντη 

Μαρία τακτικά µέλη Ο.Ε. 7. ∆ηµητριάδης Χρήστος,  αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο   Άσκηση προσφυγής κατά της µε αριθ. 454/2013 

πράξης του Ε’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 
Αριθµός Απόφασης: 4 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, αφού εγκρίθηκε οµόφωνα από 

την Οικονοµική Επιτροπή η ανάγκη της κατεπείγουσας σύγκλησης και συνεδρίασης της 

οικονοµικής επιτροπής, γιατί λήγει η προθεσµία προσφυγής κατά της µε αριθ. 454/2013 

του Πράξης του Ε’ τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την οποία και κρίθηκε ότι 

κωλύεται η υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης του έργου «Έργα συλλογής µεταφοράς 

λυµάτων Πολυγύρου – Καλυβών ∆ήµου Πολυγύρου», προϋπολογιζόµενης δαπάνης 

14.999.900,00 ευρώ, τόνισε τα παρακάτω: 
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Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (454/2013 του Ε’ 

Κλιµακίου), έχω τη γνώµη ότι το συγκεκριµένο τµήµα έσφαλλε ως προς την κρίση του σε 

σχέση µε την νοµιµότητα της όλης διαδικασίας για την ανάθεση του έργου, πολύ δε 

περισσότερο όταν από εσφαλµένη νοµική κρίση δεν δέχθηκε τις απόψεις της επιτροπής 

διαγωνισµού και της οικονοµικής επιτροπής και το κυριότερο ασχολήθηκε µόνο µε τους 

δύο λόγους αποκλεισµού της εταιρίας ΕΚΜΕ Α.Ε. και δεν ασχολήθηκε καθόλου µε τον 

λόγο αποκλεισµού της που αναφέρονται στο διατακτικό της απόφασης της οικονοµικής 

επιτροπής για την µη προσκόµιση εκ µέρους της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., µετόχου της ως άνω 

διαγωνιζόµενης ΕΚΜΕ Α.Ε.  και δια του νοµίµου εκπροσώπου της, υπεύθυνη δήλωσή της 

ότι είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο κ.λ.π. 

Η επιτροπή, µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της και αφού έλαβε 

υπόψη της όλα τα αναγκαία έγγραφα και µε εφαρµογή του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ παρ. 

2 και του Ν. 3852/2010, την από 7/1/2014 θετική γνωµοδότηση του δικηγόρου του ∆ήµου 

Κων/νου Ζούνη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Την άσκηση Αίτησης Ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (VI τµήµατος) 

για την ανάκληση της µε αριθ. 454/2013 πράξης του Ε’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και την συζήτηση αυτής. 

2) Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο για την σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αυτής κατά 

την δικάσιµο που θα ορισθεί και για κάθε µετά από αναβολή δικάσιµο, τον κ. Λάµπρο 

Γεωργακόπουλο, ∆ικηγόρο Αθηνών (ΑΜ 25632) µε αµοιβή το ποσό των 2.000,00 

πλέον Φ.Π.Α. 

3) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συµφωνητικού µε τον 

παραπάνω δικηγόρο για την καταβολή της αµοιβής του και λόγω των ιδιαίτερων 

νοµικών γνώσεων που απαιτούνται για την κρινόµενη υπόθεση. 
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Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  4/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  7η Ιανουαρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΩΞΜ-ΝΓΘ


