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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 28/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo 

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

επείγοντα χαρακτήρα των θεµάτων, η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ 

αριθ. 25378/18.12.2013 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. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. Θωµάς 

Καπλάνης,  4.  Πλιάκος Αστέριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 5. Σιµώνης Ιωάννης, 6. ∆ηµητριάδης 

Χρήστος. 7. Ζούνη Στέλλα, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μπογδάνος Κων/νος, Αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 2. Σαράντη Μαρία, 3.∆ήµητσας 

∆ηµήτριος, τακτικά µέλη της Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 2ο   Αποδοχή ή µη  της µε αριθ.  445/2013 διαταγής 

πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλ/κής 

και παραίτηση από τα ένδικα µέσα 
Αριθµός Απόφασης: 302 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο 

οποίος και τόνισε τα παρακάτω: 

Όπως καλά γνωρίζετε, η αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων χρεών λήγει στις 31/12/2013 και 

δεν πρόκειται να δοθεί οποιαδήποτε άλλη παράταση. Παράλληλα σε βάρος του ∆ήµου 

εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε η µε αριθ. 445/2013 ∆ιαταγή Πληρωµής του ∆ικαστή του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, το περιεχόµενο της οποίας αποδεικνύεται από 

δηµόσια έγγραφα και δεν συντρέχει λόγος κατά την άποψή µου  για την άσκηση 
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οποιουδήποτε τακτικού ή έκτακτου ένδικου µέσου. Με τη θέση αυτή συµπλέει και ο 

∆ικηγόρος του ∆ήµου κ. Κων/νος Ζούνης µε την από 18-12-2013 θετική γνωµοδότησή του. 

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

υπόψη της όλα τα έγγραφα, όπως επίσης και την διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1εδ.ιγ του Ν. 

3852/2010 , σύµφωνα µε την οποία αποκλειστικά αρµόδια για την άσκηση των ένδικων 

µέσων και κατ΄ αντιδιαστολή και για την µη άσκηση αυτών είναι η Οικονοµική Επιτροπή 

του ∆ήµου, ενώ τέλος πρόκειται για διαφορά που επιδέχεται παραίτηση από τα ένδικα µέσα, 

γιατί δεν πρόκειται για µισθολογική διαφορά. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1) Εγκρίνει τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε από τον Δήμαρχο να γίνει η σημερινή 

έκτακτη συνεδρίαση και ειδικότερα το κατεπείγον διεκπεραίωσης των αναφερόμενων 

στην ημερήσια διάταξη θεμάτων. 

2) Αποδέχεται το περιεχόμενο της με αριθ. 445/2013 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και αποφασίζει να παραιτηθεί ο Δήμος και να 

μην ασκήσει οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο κατ’ αυτής. 

3) Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση 93.152,28 € σε βάρος του 02.80.8313 τίτλο «Αμοιβές και 

έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» του προϋπολογισμού του έτους 2013. 

Στην παραπάνω απόφαση µειοψήφησε το µέλος της Επιτροπής κ. Θωµάς Καπλάνης.  

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  302/ 2013 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  19η ∆εκεµβρίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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