
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 33/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την  δεκάτη ογδόη  (18η)  Νοεμβρίου  2016, ημέρα Παρασκευή

και ώρα  12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

συvεδρίαση,  η  Οικονομική  Επιτρoπή,  μετά  από  την  υπ’  αριθ.  16803/14-11-2016

πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ.

Χρήστο Βορδό, λόγω απουσίας του Δημάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου.

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

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.  Χρήστος  Βορδός,  Πρόεδρος  Ο.Ε.,  2.  Χρήστος  Δημητριάδης

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

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

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς

Αριθμός θέματος:  4ο                                Ορισμός  δικηγόρου για πρόσθετη παρέμβαση του

Δήμου Πολυγύρου.

Αριθμός Απόφασης: 209

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δήμου  Xαλκιοπούλου

Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι

όπως καλά γνωρίζετε για το έργο  “Αναπλάσεις Ιστορικού Ιστού και περιοχών προ του

1923 στον Πολύγυρο” παρά το γεγονός ότι ήρθαν τα χρήματα στην τράπεζα της Ελλάδος

απο τα αρμόδια Υπουργεία για την αποπληρωμή του όλου έργου που ολοκληρώθηκε, η

Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Χαλκιδικής δεν ενέκρινε την σχετική πληρωμή και

εξέδωσε  την  με  αριθμ.  57/2016  πράξη  της  στην  οποία  και  επιμένει  παρά  το  αίτημα

επανυποβολής  που  υπέβαλλε  ο  Δήμος  μας  και  το  όλο  θέμα  εκκρεμεί  ενώπιον  του

Ελεγκτικού  Συνεδρίου.  Παράλληλα η εργολάβος εταιρεία  κατέθεσε  την από 4/11/2016

αίτηση  ανάκλησης  της  παραπάνω  πράξης  ενώπιον  του  VI  Τμήματος  του  Ελεγκτικού

Συνεδρίου  (αρ.κατάθεσης  ΑΒΔ  2282/2016  πιν.  7)  δικάσιμος  δε  αυτής  ορίσθηκε  η
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9/12/2016. Ενόψει όλων των παραπάνω εισηγούμαι να ορισθεί Δικηγόρος εκ 'μέρους του

Δήμου και μάλιστα του Δ.Σ Αθηνών που να έχει και την εξειδίκευση στο αντικείμενο αυτό

και σαν τέτοιο προτείνω τον κ. Γεώργιο Δανόπουλο, κάτοικο και δικηγόρο Αθηνών (Δ.Σ.Α

8878) ώστε να καταθέσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αίτησης ανάκλησης που υπέβαλλε

η εργολάβος εταιρεία και να παραστεί στην δικάσιμο που έχει ορισθεί η σε κάθε μετά από

διακοπή ή  αναβολή δικάσιμο.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Ορίζει   τον   κ. Γεώργιο Δανόπουλο, κάτοικο και δικηγόρο Αθηνών (Δ.Σ.Α 8878) ως

δικηγόρο  για την κατάθεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήματος  VI πρόσθετης

παρέμβασης του Δήμου Πολυγυρου και υπέρ της εταιρείας  Μ.Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε σε

σχέση  με  την  ανάκληση  της  με  αριθμ.  57/2016  πράξης  της  Επιτρόπου  Ελεγκτικού

Συνεδρίου Χαλκιδικής παριστάμενος κατά την εκδίκαση αυτής και της κυρίας  αίτησης

ανάκλησης (αρ. κατάθεσης ΑΒΔ 2282/2016 πιν. 7 τμήμα VI) στην δικάσιμο που ορίστηκε

(09-12-2016) και σε κάθε άλλη μετά από διακοπή ή αναβολή δικάσιμο.

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

Στην εν λόγω απόφαση μειοψήφισαν τα μέλη της Ο.Ε.  κ.κ Αναστάσιος Κανταράς
και Αργύριος Τσινάς.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    209/ 2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  18η Νοεμβρίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                        κ.α.α

     ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΔΑ: 69ΖΘΩΞΜ-Σ92


		2016-11-21T12:56:24+0200
	Athens




