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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 45η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 9-8-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 331/2017

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 1505/2017
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ »
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 9 του μηνό̋ Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 42809/4-8-2017 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 (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3) Σταυρούλα
Συράκου (τακτικό μέλο̋) 4) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Βαρλά
(αναπληρωματικό μέλο̋ στη θέση του τακτικού μέλου̋ Κυριακή̋ Ντέρου).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 3) Κων/νο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό
μέλο̋) και 4) Ζαχαρία̋ Ζούπη̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋, εισηγήθηκε την ένταξη του Ε.Η.Δ. θέματο̋ του στην ημερήσια διάταξη
και το σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την ένταξή και τη συζήτησή του ω̋ κατεπείγον.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 43446/9-8-2017
έγγραφο του τμήματο̋ Λογιστικού-Προϋπολογισμού και Διαχείριση̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών,
το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Στι̋ 20/10/2015 επιδόθηκε στο Δήμο η με αριθ. 5794/2015 αγωγή εκδοθείσα από το Μονομελέ̋ Πρωτοδικείο
Πειραιώ̋, κατόπιν αιτήματο̋ του Βλάχου Γεωργίου του Παναγιώτη, αιτούντο̋ οφειλέ̋ για δεδουλευμένε̋
υπηρεσίε̋ του. Κατόπιν εκδόθηκε η με αρ.1505/2017 απόφαση του Μονομελού̋ Πρωτοδικείου Πειραιώ̋
σύμφωνα με την οποία η ω̋ άνω αγωγή έγινε εν μέρει δεκτή ήτοι, απορρίφθηκε η απαίτηση του ενάγοντα
Βλάχου Γεωργίου για το ποσό των 17.217,54 € δυνάμει συμβάσεω̋ υπηρεσιών με το Δήμο ενώ έγινε δεκτή
για το ποσό των 15.006,00 € με το νόμιμο τόκο, του επιτοκίου οριζόμενου σε 6% ετησίω̋ επί τη̋
αναγνωρισθείσα̋ κύρια̋ οφειλή̋ από την επόμενη ημέρα επίδοση̋ τη̋ αγωγή̋ συνολικού ποσού 1.677,38 €
(υπολογιζόμενων έω̋ την πιθανή ημερομηνία πληρωμή̋ την 31-8-2017), καθώ̋ και το ποσό των 350,00
ευρώ για δικαστική δαπάνη εκδόσεώ̋ τη̋.
Ακολούθω̋ η οικονομική επιτροπή με την υπ΄ αρ. 280/3-7-17 απόφαση τη̋, ενέκρινε τη μη άσκηση έφεση̋
κατά τη̋ ω̋ άνω απόφαση̋ του Μονομελού̋ Πρωτοδικείου Πειραιώ̋ (Τακτική Διαδικασία), λαμβάνοντα̋
υπόψη την με αρ. πρωτ. 34593/21-06-2017 γνωμοδότηση τη̋ νομική̋ υπηρεσία̋ , σύμφωνα με την οποία
δεν συντρέχει ουσιαστικό̋ ή νομικό̋ λόγο̋ άσκηση̋ έφεση̋, τυχόν δε άσκηση έφεση̋ θα επιβάρυνε τον
Δήμο με περαιτέρω τόκου̋.
Ω̋ εκ τούτου έχοντα̋ υπόψη:.
·
Την με αρ. 1505/2017 απόφαση του Μονομελού̋ Πρωτοδικείου Πειραιώ̋.
·
Την υπ’ αριθ. 280/2017 Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκηση̋ έφεση̋.
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Το πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά, περί μη κατάθεση̋ τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων , αρ.
1907/2-8-17,

καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπω̋, αποφασίσει την έγκριση και τη διάθεση πίστωση̋ συνολικού ποσού
17.033,38 €, σε εκτέλεση τη̋ υπ’ αριθ. 1505/2017 απόφαση̋ του Μονομελού̋ Πρωτοδικείου Πειραιώ̋ α)
Κ.Α. 00.6492.0001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεση̋ δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» για 1) επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 15.006,00 €, 2) δικαστικά έξοδα το ποσό
των 350,00€,
β) Κ.Α. 00.6823.0001 με τίτλο «Τόκοι υπερημερία̋ χρήση̋» για του̋ αναλογούντε̋ νόμιμου̋ τόκου̋ το
ποσό των 1.677,38 € που θα καθοριστεί επακριβώ̋ μέχρι την έκδοση και πληρωμή του εντάλματο̋,
σύμφωνα με τι̋ Εκθέσει̋ Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ (ΕΑΥ) με αριθμό 711,713 και 714/2017 αντίστοιχα.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο
έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τη με αρ. 1505/2017 απόφαση του Μονομελού̋ Πρωτοδικείου Πειραιώ̋.
3.Την υπ’ αριθ. 280/2017 Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκηση̋ έφεση̋.
4.Το πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά, περί μη κατάθεση̋ τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων, αρ.
1907/2-8-17
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋
Βρεττάκο̋ έθεσε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωση̋ συνολικού ποσού 17.033,38 €, σε εκτέλεση τη̋ υπ’ αριθ.
1505/2017 απόφαση̋ του Μονομελού̋ Πρωτοδικείου Πειραιώ̋ που θα βαρύνει:
α) τον Κ.Α. 00.6492.0001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεση̋ δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» ω̋ προ̋ το ποσό των 15.006,00 €, για επιδικασθέν κεφάλαιο και 2) για δικαστικά
έξοδα ω̋ προ̋ το ποσό των 350,00€
β) τον Κ.Α. 00.6823.0001 με τίτλο «Τόκοι υπερημερία̋ χρήση̋» για του̋ αναλογούντε̋ νόμιμου̋ τόκου̋
ω̋ προ̋ το ποσό των 1.677,38 € που θα καθοριστεί επακριβώ̋ μέχρι την έκδοση και πληρωμή του
εντάλματο̋, σύμφωνα με τι̋ Εκθέσει̋ Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ (ΕΑΥ) με αριθμό 711,713 και 714/2017
αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (331).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 10-8-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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