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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 20η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 25-4-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 142/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1200,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡ. 281/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 25 του μηνό̋ Απριλίου 2018, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 15260/20-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
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) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3)Αννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 5) Βαρλά Σταυρούλα (ω̋ αναπληρωματικό μέλο̋
στη θέση του τακτικού μέλου̋ Kυριακή Ντέρου).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 3) Κωνσταντίνο̋
Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) και 4)Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Κατόπιν εισήγαγε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα και ζήτησε από τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
να αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματο̋. Το Σώμα μετά από ψηφοφορία ΟΜΟΦΩΝΑ
αποφάσισε το κατεπείγον του θέματο̋ και την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στο έγγραφo του τμήματο̋
Λογιστηρίου τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:

Το ΣτΕ εκδικάζοντα̋ την από 22/12/2016 αίτηση τη̋ ανωνύμου εταιρεία̋ με την επωνυμία «ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠ
Α.Ε.», με την οποία η αιτούσα εταιρεία επεδίωκε να ακυρωθούν: 1)η υπ’ αριθ. 374/2016 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου «περί καθορισμού τελών καθαριότητα̋ και ηλεκτροφωτισμού 2017» και
2) κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη τη̋ Διοικήσεω̋, αποφάσισε την ακύρωση τη̋ υπ’ αριθ. 374/2016
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋
και επέβαλλε στον Δήμο την δικαστική δαπάνη τη̋ ενάγουσα̋ που ανέρχεται στο ποσό των 920,00 €
Στη συνέχεια, σε αναγκαστική εκτέλεση τη̋ εν λόγω απόφαση̋ εκδόθηκε εκτελεστό απόγραφο,
σύμφωνα με το οποίο ο Δήμο̋ επιτάσσεται να καταβάλει νομίμω̋ και εμπροθέσμω̋ για την επιδικασθείσα
δικαστική δαπάνη το ποσό των 920,00 και για την έκδοση απογράφου, παραγγελία προ̋ επίδοση και επίδοση
επιταγή̋ και σύνταξη αυτή̋ το ποσό των 280,00 €, ήτοι συνολικά το ποσό των 1200,00€. Αντίκλητο̋.
Πληρεξούσιο̋ και δεκτικό̋ πάση̋ προ̋ αυτόν καταβολή̋ διορίσθηκε ο δικηγόρο̋ Αθηνών Ιωάννη̋ Κων.
Θεοδωρόπουλο̋
Λαμβάνοντα̋ υπόψη:
το άρθρ. 72 παρ. δ του Ν.3852/2010
τι̋ διατάξει̋ του Π.Δ. 80/2016
την υπ’ αριθ. 281/2018 απόφαση του ΣτΕ.
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Καλείται η οικονομική Επιτροπή όπω̋ αποφασίσει:
Την έγκριση και διάθεση πίστωση̋ ποσού 1200,00 € (χίλια διακόσια ευρώ ) που αφορά σε εξόφληση
δικαστική̋ δαπάνη̋ του δημοσίου, η οποία επιβλήθηκε κατά του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ με την
υπ΄ αρ. 281/2018 απόφαση του Συμβουλίου τη̋ Επικρατεία̋ που θα καταβληθεί στον Ιωάννη Κων.
Θεοδωρόπουλο, αντίκλητο, πληρεξούσιο και δεκτικό πάση̋ καταβολή̋.
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α 00.6492.0001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεση̋ δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» του σκέλου̋ των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, για το οικονομικό έτο̋ 2018, σύμφωνα με την με αριθ 518/25-4-2018 ΕΑΥ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.Tο άρθρ. 72 παρ. δ του Ν.3852/2010
3.Tι̋ διατάξει̋ του Π.Δ. 80/2016
4.Tην υπ’ αριθ. 281/2018 απόφαση του ΣτΕ.
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωση̋ ποσού 1200,00 € (χίλια διακόσια ευρώ ) που αφορά σε εξόφληση
δικαστική̋ δαπάνη̋ του δημοσίου, η οποία επιβλήθηκε κατά του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ με την
υπ΄ αρ. 281/2018 απόφαση του Συμβουλίου τη̋ Επικρατεία̋ που θα καταβληθεί στον Ιωάννη Κων.
Θεοδωρόπουλο, αντίκλητο, πληρεξούσιο και δεκτικό πάση̋ καταβολή̋.
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α 00.6492.0001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεση̋ δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» του σκέλου̋ των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, για το οικονομικό έτο̋ 2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (142)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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