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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..10η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 19ης-6-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..194/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..10ης/197-6-2015.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..19η Ιουνίου 2015.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..14:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..17583/19-6-2015.. 
πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου 
∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο 
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

� ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδοχή, έγκριση, επικύρωση της άσκησης ενδίκων µέσων 
έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της απόφασης ∆ηµοσιονοµικής διόρθωσης 
του Υπ. Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Στάικος Θεόδωρος    2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
5. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δικαιολόγησε το κατεπείγον του θέµατοςότι  λέγοντας 

επιβάλλεται για την ενηµέρωση του φακέλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
αναζητήθηκε από τον εισηγητή δικαστή που συζήτησε την αίτηση αναστολής γεγονός 
που βεβαιώθηκε και απο τον παριστάµενο στη συζήτηση δικηγόρο του ∆ήµου 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος «Αποδοχή, έγκριση, επικύρωση της άσκησης 

ενδίκων µέσων έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της απόφασης ∆ηµοσιονοµικής 
διόρθωσης του Υπ. Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού»ως κατεπείγον. 
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 Αριθµός Απόφασης:  .. 194/2015.. 
 
 

 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδοχή, έγκριση, επικύρωση της άσκησης ενδίκων µέσων 

έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της απόφασης ∆ηµοσιονοµικής διόρθωσης 
του Υπ. Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 

ΣΧΕΤ.ΣΥΝ.:1. H µε αρ. 28001 Α.Πλ. 1392/15 απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης  

2. Αντίγραφο της µε αρ.κατ. 820/15 έφεσης   

3. Αντίγραφο της µε αρ.κατ. 821/15 αίτησης αναστολής 

Κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο µας η µε αρ. 28001 Α.Πλ. 1392/15 [αρ.πρωτ. εισερχ. στον 
∆ήµο 8044/15] απόφαση ∆ηµοσιονοµικής διόρθωσης του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού που αφορά αναζήτηση απο τον ∆ήµο του ποσού 
χρηµατοδότησης της Πολεοδοµικής Μελέτης της ∆.Κ Ανοιξης 'λόγω µη όλοκλήρωσης 
του φυσικού αντικειµένου της Πράξης έως τις 31.12.2013'  µε απειλή βεβαίωσής του 
και επιδίωξη εισπράξεώς του µε τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. 

Λόγω του κατεπείγοντος ασκήθηκε η µε αρ.κατ. 820/15 έφεση για την οποία δεν έχει 
ορισθεί ηµεροµηνία εκδίκασης και η µε αρ.κατ. 821/15 αίτηση αναστολής µε 
ταυτόχρονο αίτηµα χορήγησης Προσωρινής ∆ιαταγής ενώπιον του 1ου τµήµατος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που το τελευταίο έγινε δεκτό απο τον Πρόεδρο του Ελ.Συν. και 
µας χορηγήθηκε η απο 28.4.15 Προσωρινή ∆ιαταγή, η δε αίτηση αναστολής 
συζητήθηκε στις 2.6.15. 

Κατ' ακολουθία των παραπάνω συντρέχει νόµιµη περίπτωση  επικύρωσης, αποδοχής 
και έγκρισης της άσκησης των παραπάνω ενδίκων µέσων και παρακαλούµε για την 
λήψη σχετικής απόφασης.  

                           
Η Οικονοµική Επιτροπή 

              αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� H µε αρ. 28001 Α.Πλ. 1392/15 απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης  
� Τη µε αρ. κατ. 820/15 έφεση.   
� Τη µε αρ. κατ. 821/15 αίτηση αναστολής. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται, εγκρίνει και  επικυρώνει,  την άσκηση των ενδίκων µέσων έφεσης και 
αίτησης αναστολής κατά της µε αριθ. 28000115 [αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 
8044/15] απόφασης ∆ηµοσιονοµικής διόρθωσης του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού που αφορά αναζήτηση από τον ∆ήµο του ποσού 
χρηµατοδότησης της Πολεοδοµικής Μελέτης της ∆.Κ Άνοιξης 'λόγω µη ολοκλήρωσης 
του φυσικού αντικειµένου της Πράξης έως τις 31.12.2013'  µε απειλή βεβαίωσής του 
και επιδίωξη εισπράξεώς του µε τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. 

 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Στάϊκος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
 


