
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του  

Δήμου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα  12:00  στo Δημoτικό 

Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση, λόγω του κατεπείγοντος 

χαρακτήρα των θεμάτων (προνοιακά επιδόματα, προθεσμίες έργων κ.λ.π.),  η Οικονομική Επιτρoπή, 

μετά από την υπ’ αριθ. 571/20-1-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

απουσίας του τακτικού μέλους κ. Καραφουλίδη Αναστάσιο, παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος 

ο κ. 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. Δημητριάδης Χρήστος, 3. Τσινάς Αργύριος, 

τακτικά μέλη Ο.Ε., 4. Κοντογιώργης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαβράκογλου Άγγελος, 2. Κανταράς Αναστάσιος, 3. Βασιλάκης Αθανάσιος τακτικά 

μέλη Ο.Ε. 

 

Αριθμός θέματος: 1
ο
 έκτακτο Ορισμός δικηγόρου για την υποβολή προσφυγής κατά της με 

αριθ. πρωτ. 54802/Α.Πλ.57090/03.11.2014 Απόφαση 

Δημοσιονομικής Διόρθωσης της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ ενώπιον του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 

Αριθμός Απόφασης: 1 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, μετά την αποδοχή των μελών να συζητηθεί 

το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος και τόνισε ότι πρέπει να ορίσουμε 

πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να 

προσβάλλει την με αριθ. πρωτ. 54802/Α.Πλ.57090/03.11.2014 Απόφαση Δημοσιονομικής 

Διόρθωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την οποία 

αποφασίζει την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης προς τον ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (τέως Δήμος 
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Ορμύλιας) και την επιστροφή του ποσού των 193.580,39 € κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου 

37176/Α.Πλ. 7198/02.09.2013 της Αρχής Πληρωμής, λόγω μη ολοκλήρωσης του έργου: 

«Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Δ. Ορμύλιας».   

Λόγω των ειδικών γνώσεων που απαιτείται σε σχέση με το αντικείμενο και παράλληλη αδυναμία 

του δικηγόρου του Δήμου Κων/νου Ζούνη να χειρισθεί την υπόθεση αυτή, προτείνω να ορίσουμε 

πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Στεφάνου Χρήστο του Αθανασίου, κάτοικο και δικηγόρο Αθηνών 

(Α.Μ.Δ.Σ.Α 15935), προκειμένου να ασκήσει σχετική προσφυγή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης 

της παραπάνω διοικητικής πράξης, όπως επίσης και να παραστεί κατά την εκδίκαση αυτής, 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 

αριθ. πρωτ. 54802/Α.Πλ.57090/03.11.2014 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, β) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 

3852/2011 & μετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 

1) Κρίνει ως κατεπείγουσα την συζήτηση του θέματος αυτού λόγω των υφιστάμενων δικονομικών 

προθεσμιών 

2) Ορίζει ως δικηγόρο για να ασκήσει προσφυγή και αίτηση αναστολής ενώπιον του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, κατά της με αριθ. πρωτ. 54802/Α.Πλ.57090/03.11.2014 Απόφαση Δημοσιονομικής 

Διόρθωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ και να παραστεί κατά την 

εκδίκαση αυτών, όπως επίσης και να ασκήσει οποιαδήποτε άλλη τυχόν δικονομική ενέργεια, 

αίτηση ή προσφυγή για την ακύρωση της παραπάνω απόφασης, τον κ. Στεφάνου Χρήστο του 

Αθανασίου (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 15935), λόγω των ειδικών γνώσεων του σε σχέση με το αντικείμενο της 

υπόθεσης και παράλληλη αδυναμία του δικηγόρου του Δήμου Κων/νου Ζούνη να χειρισθεί την 

υπόθεση αυτή λόγω φόρτου εργασίας και συνεχόμενων μεταβάσεων του που θα απαιτηθούν στην 

Αθήνα. 

3) 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 
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γνώσεων που απαιτούνται, γι αυτό και παραπέμπει το σχετικό θέμα σ’ αυτό (Δημοτικό 

Συμβούλιο). 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   1 / 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  21
η 

 Ιανουαρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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