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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά της 23ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης της 8-5-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 171/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 607/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ VI
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 8 του μηνός Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε
σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ.
πρωτ: 17349/7-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Σταυρούλα
Συράκου (τακτικό μέλος) 4) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος) και 5)Σταυρούλα Βαρλά (ως
αναπληρωματικό μέλος στη θέση τακτικού μέλους Κυριακής Ντέρου).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρος), 2) Αννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 3) Παναγιώτης Καραγιαννίδης
(τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στo υπ΄αριθ. 17204/7-5-2018
έγγραφο του τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:
Στις 24/04/2018 επιδόθηκε στον Δήμο η υπ'αριθμ. 607/2018 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ανάκλησης του Δήμου.
Επειδή συντρέχουν νομικοί και ουσιαστικοί λόγοι άσκησης ενδίκου μέσου αναθεώρησης κατά της ως άνω
απόφασης.
Δεδομένου ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι το καθ' ύλην αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για την άσκηση
ένδικων μέσων, κατ' άρθρο 72, παρ.1 εδ. ιγ' του Ν.3852/2010,
καλείσθε να πάρετε απόφαση για την άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναθεώρησης, κατά της υπ.αριθμ
607/2018 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και σε καταφατική περίπτωση να εξουσιοδοτήσετε τους
Δικηγόρους του Δήμου, Κων/νο Καραπαναγιώτη και Χρυσούλα Μυργιαλή, όπως από κοινού ή ο καθένας τους
χωριστά, να ασκήσουν το ένδικο μέσο της αναθεώρησης και εν γένει να προβούν σε όλες τις νόμιμες
ενέργειες για τον χειρισμό της υπόθεσης αυτής.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.Το άρθρο 72 παρ.1 εδ. ιγ΄ του Ν.3852/2010
3.Tην με αριθμό 607/2018 απόφαση του VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου
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και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος,
έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναθεώρησης, κατά της υπ.αριθμ 607/2018 απόφασης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και εξουσιοδοτεί τους Δικηγόρους του Δήμου, Κων/νο Καραπαναγιώτη και Χρυσούλα
Μυργιαλή, όπως από κοινού ή ο καθένας τους χωριστά, να ασκήσουν το ένδικο μέσο της αναθεώρησης και
εν γένει να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τον χειρισμό της υπόθεσης αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (171)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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