
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 34/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή ογδόη (28η) Νοεμβρίου 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.  17141/18-11-2016

πρόσκληση του Προέδρου.

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

και  λόγω απουσίας  των τακτικών  μελών   κ.κ.  Δημητριάδη Χρήστου και   Βασιλάκη

Αθανάσιου,   καλέστηκαν  και  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ  Σαράντη  Μαρία  και  Ζαγγίλας

Δημήτριος, αναπληρωματικά μέλη.

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  Άγγελος  Ζαβράκογλου,  3.

Αναστάσιος Καραφουλίδης, 4. Αργύριος Τσινάς, τακτικά μέλη Ο.Ε., 5. Μαρία Σαράντη,

6. Δημήτριος Ζαγγίλας, αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Αναστάσιος Κανταράς,  τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 1ο Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθμ.

67/2016  διαταγής  πληρωμής  της  Δικαστού  του

Μονομελούς Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Αριθμός Απόφασης: 210

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη,

για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος  και τόνισε τα παρακάτω

: Όπως καλά γνωρίζετε σε βάρος του Δήμου και ύστερα απο την με αριθμ. 57/2016 πράξη

της επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε  ότι δεν έπρεπε να πληρωθούν οι

εργασίες για το έργο Αναπλάσεις ιστορικού ιστού Πολυγύρου και περιοχών προ του '23, η

εργολάβος  εταιρεία  υπέβαλλε  σχετικό  αίτημα  στον  Δικαστή  του  Μονομελόυς

Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και ζήτησε να υποχρεωθεί να καταβάλει ο Δήμος το ποσό της

εργολαβικής αμοιβής του, εκδόθηκε δε για τον σκοπό αυτό η με αριθμ 67/2016 Διαταγής

Πληρωμής,  η  οποία  και  μας  υποχρεώνει  να  καταβάλλουμε  το  συνολικό  ποσό  των

498.649,03 €,  πλέον τόκων.
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 -Σημειώνω ότι τα χρήματα έχουν εκταμιευθεί  από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης,

βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος (Πολύγυρος) και στάλθηκαν αφού εγκρίθηκαν και

από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

-Για  το  όλο  θέμα  ζητήθηκε  η  γνώμη  του  Νομικού  Σύμβουλου  του  Δήμου,  ο  οποίος

παραβλέποντας  την  ουσία  και  τις  ενδεχόμενες  επιπτώσεις  του  Δήμου,  με  τόκους,

δικαστικές δαπάνες κ.λ.π. Εισηγείται  να ασκηθεί ανακοπή γιατί τάχα αρμόδια Δικαστήρια

για την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια .

Σημειώνω ότι ο Δήμος μας επανυπέβαλε το σχετικό ένταλμα για την θεώρηση και έγκριση

του και αναμένεται  η έγκριση ή μη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Εν όψει όλων των παραπάνω εισηγούμαι μέσα στην δικονομική προθεσμία που υπάρχει για

την άσκηση της ανακοπής, να παρακολουθήσουμε το όλο θέμα και εάν εκδοθεί ΘΕΤΙΚΗ

απόφαση απο το Ελεγκτικό  Συνέδριο,  τότε  πληρώνεται  η  εργολάβος εταιρεία  και  δεν

απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Διαφορετικά θα πρέπει να αναμένουμε και την 2η

κοινοποίηση της ίδιας Διαταγής Πληρωμής και να αποφασίσουμε αναλόγως.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά το διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών της και

αφού έλαβε υπόψη της όλα τα αναγκαία έγγραφα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να μην ασκηθεί οποιαδήποτε ανακοπή κατά της με αριθμ. 67/2016 Διαταγής Πληρωμής

της Δικαστού  μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σε περίπτωση

απορριπτικής απόφασης να ασκηθεί σχετική ανακοπή.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   210 / 2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  28η  Νοεμβρίου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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