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Από τα Πρακτικά τη̋ 21η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 2-5-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Α1633/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 2 του μηνό̋ Μαϊου 2018, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 16258/26-4-2018 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 έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3) Σταυρούλα
Συράκου (τακτικό μέλο̋), 4) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋, 5) Δημήτριο̋ Θωμαϊδη̋ (ω̋ αναπληρωματικό μέλο̋
στη θέση του τακτικού μέλου̋ Kυριακή Ντέρου) και 6) Σταυρούλα Βαρλά (ω̋ αναπληρωματικό μέλο̋ στη
θέση του τακτικού μέλου̋ Αννα̋ Γκρόζου).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) και 3) 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
Νομική̋ Υπηρεσία̋, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Την 26η Απριλίου2018 επιδόθηκε στον Δήμο
Η με αριθμό Α1633/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώ̋ (Τμήμα 11ο Μονομελέ̋) με την
οποία δέχτηκε εν μέρει την αγωγή του ΜΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Στεργίου κατά του Δήμου και υποχρεώνει
τον Δήμο να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των 595,12 Ευρώ, νομιμοτόκω̋ , από την επίδοση τη̋
αγωγή̋ στι̋ 8/4/2010.
Σύμφωνα με το αρ.92 του Κώδικα Διοικητική̋ Δικονομία̋, (Κ.Δ.Δ.), όπω̋ αυτή ισχύει, ορίζεται το όριο του
εκκλητού των πρωτόδικων αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι:
«Δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσει̋ που αφορούν σε χρηματικέ̋ διαφορέ̋, αν το αντικείμενό του̋ δεν
υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ».
Συνεπώ̋ η ανωτέρω οριστική απόφαση είναι ανέκκλητη, λόγω ποσού, ήτοι δεν χωρεί εκ του νόμου
άσκηση έφεση̋ σε βάρο̋ τη̋.
Ω̋ εκ τούτων και δεδομένου ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο να αποφασίσει
για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων, κατ’ άρθρο 76, παρ.1 εδ. ιγ΄ του Ν.3852/2010, καλείστε να πάρετε
απόφαση για την μη άσκηση εφέσεω̋, κατά τη̋ ανωτέρω υπ’ αριθμ. Α 1633/2018 απόφαση̋ του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Tην Α1633/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά
3. Το άρθρο 92 του Κ.Δ.Δ
4.Το άρθρο 76, παρ. 1 εδ. Ιγ΄του Ν.3852/2010
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 την μη άσκηση έφεση̋, κατά τη̋ ανωτέρω υπ’ αριθμ. Α 1633/2018 απόφαση̋ του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (151)
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