
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 35/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την δωδεκάτη (12η) Δεκεμβρίου 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.  18017/07-12-2016

πρόσκληση του Προέδρου.

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.  Χρήστος  Δημητριάδης,  3.

Καραφουλίδης Αναστάσιος 4.Κανταράς Αναστάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά μέλη

Ο.Ε, 6.Δημήτριος Ζαγγίλας, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ:1. Άγγελος Ζαβράκογλου,  τακτικό μέλος Ο.Ε

Αριθμός θέματος: 1ο Άσκηση  ένστασης  (επιτροπή  αριθμ.  152

Ν.3463/2016)  για  υπόθεση  Κονδύλη  Γρηγορίου

(παλιά οικία Σιώζου). 

Αριθμός Απόφασης: 221

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη,

για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Πολυγύρου, οποίος  και τόνισε τα εξής :

Με την με αριθμ. 24850/2016 απόφαση της ΠΚΜ-Θ ακυρώθηκε στα πλαίσια του ελέγχου

νομιμότητας  η  με  αριθμ.  17/2016  απόφαση  της  Ο.Ε  και  για  τους  αναφερόμενους  με

λεπτομέρεια σε αυτήν λόγους (υπέρβαση προϋπολογισμού από το  όριο  που επιτρέπει ο

νόμος και μη δημοσίευση έγκαιρα στο ΚΗΜΔΗΣ κλπ.) 

Η παραπάνω όμως απόφαση είναι παντελώς εσφαλμένη γιατί το έργο ανατέθηκε με τις

προβλέψεις του άρθρου 15 του ΠΔ. 171/87 το οποίο ρητά δεν καταργήθηκε με τον Ν.

4412/2016 και ισχύουν τα χρηματικά  όρια των 3.500.000 δραχμών ήτοι  12.736,61 € μαζί

με  τον  Φ.Π.Α και  συνεπώς  νομίμως  ελήφθη  η  απόφαση  της  Ο.Ε  (βλ.  Και  441/2010

Ελεγκτικού  Συνεδρίου  Τμήμα  VII  γνωμοδότηση νομικού  Συμβούλου  ΚΕΔΕ,  Ζυγούρη

Πάνου). Πέρα από τα παραπάνω όπως επανειλημμένα κρίθηκε αλλά και όπως το όλο

θέμα ρυθμίστηκε  με  τις  νέες  διατάξεις  του αρ.24 του Ν.4441/2016 ακόμη και  η  μη
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ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι  την δημοσίευση του νόμου αυτού,  δεν  επηρεάζει  το

κύρος  των  συμβάσεων.  Εν  όψει  των  παραπάνω  εισηγούμαι  να  υποβληθεί  σχετική

ένσταση για  την  ακύρωση  της  προσβαλλομένης  απόφασης  και  να  εξουσιοδοτηθεί  ο

Αντιδήμαρχος  κ.  Δημήτριος  Ζαγγίλας  για  την  κατάθεση  αυτής  και  ο  Δήμαρχος  ή  ο

Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός από κοινού ή μεμονωμένα για την υποστήριξη αυτής

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής με την φυσική τους παρουσία.

Η Ο.Ε μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών της και αφού έλαβε υπόψη

της όλα τα παραπάνω    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου και εγκρίνει να υποβληθεί ένσταση ενώπιον της

αρμόδιας  επιτροπής  του  άρθρου  152  του  Ν.  3463/2016  για  την  ακύρωση  της

προσβαλλόμενης  με  αριθ.  Πρωτ.  24850/2016 απόφασης  του  Δ.Σ της  ΠΚΜ-Θ και  την

επικύρωση της με αρ. 174/2016 απόφασης της Ο.Ε του Δήμου Πολυγύρου.

2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα για την κατάθεση της παρούσης και

τους   κ.κ  Αστέριο  Ζωγράφο,  Δήμαρχο  Πολυγύρου  και  Χρήστο  Βορδό,  Αντιδήμαρχο

Πολυγύρου να  υποστηρίξουν με την παρουσία τους αυτήν (ένσταση) ενώπιον της αρμόδιας

επιτροπής.   

Στην εν λόγω απόφαση ψήφισαν λευκό τα μέλη της Ο.Ε.  κ.κ Αναστάσιος Κανταράς

και Αργύριος Τσινάς.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   221 / 2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  12η Δεκεμβρίου   2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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