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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 65η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 4-12-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 549/2017

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣH ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ, ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 4 του μηνό̋ Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 64016/30-11-2017 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 έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋)
4)Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) 5) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) 6) Σταυρούλα Βαρλά
(αναπληρωματικό μέλο̋ στη θέση του τακτικού μέλου̋ Ελένη Καπουσίζογλου).

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) 3) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋
(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 εισήγαγε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ έγγραφο τη̋ Νομική̋
Υπηρεσία̋ του Δήμου, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Την 30.11.2017 ο Παναγιώτη̋ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ επέδωσε στον Δήμο επιταγή προ̋ εκτέλεση για
απαιτήσει̋ που έχει κατά τη̋ ΔΗΚΕΠΑ, ύψου̋ 100.000 ευρώ ισχυριζόμενο̋ ότι ο Δήμο̋ κατέστη
καθολικό̋ διάδοχο̋ τη̋ επιχείρηση̋.
Επειδή οι ισχυρισμοί του είναι απολύτω̋ αναληθεί̋ και νόμω και ουσία αβάσιμοι, και επειδή κινδυνεύουμε να προβεί
σε αναγκαστική κατάσχεση σε βάρο̋ των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου για να εκτελέσει την επιταγή του,
ποσού 100.000 ευρώ, άμεσα, την 6η.12.2017, ήτοι στο τριήμερο από την επίδοση αυτή̋, παρίσταται
άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη να ασκήσουμε σήμερα 4.12.2017 ανακοπή κατά αυτή̋ και αναστολή
εκτέλεση̋, με αίτημα προσωρινή̋ διαταγή̋. Και να έχουν επιδοθεί τα δικόγραφα εναντίον του μέχρι την 5.12.2017.
Δεδομένου ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για την άσκηση
ανακοπή̋, κατ’ άρθρο 72 του Ν.3852/2010, καλείσθε να εγκρίνετε την άσκηση των ενδίκων μέσων καθώ̋
και τη δαπάνη των επιδόσεων τριών δικογράφων και να εξουσιοδοτήσετε του̋ Δικηγόρου̋ του Δήμου,
Κων/νο Καραπαναγιώτη και Χρυσούλα Μυργιαλή, όπω̋ από κοινού ή ο καθένα̋ του̋ χωριστά, ασκήσουν τα ω̋ άνω
ένδικα μέσα τη̋ ανακοπή̋ , αναστολή̋ εκτέλεση̋ και την προσωρινή διαταγή και εν γένει να προβούν σε όλε̋ τι̋
νόμιμε̋ ενέργειε̋ για τον χειρισμό τη̋ υποθέσεω̋ αυτή̋.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε
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1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
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: α) την άσκηση των ενδίκων μέσων -κατά επιταγή̋ προ̋ εκτέλεση σε βάρο̋ του Δήμου από τον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ, για υπόθεση τη̋ ΔΗΚΕΠΑκαθώ̋ και β) τη δαπάνη των επιδόσεων τριών δικογράφων και
γ) εξουσιοδοτεί του̋ Δικηγόρου̋ του Δήμου, Κων/νο Καραπαναγιώτη και Χρυσούλα Μυργιαλή, όπω̋ από κοινού ή
ο καθένα̋ του̋ χωριστά, ασκήσουν τα ω̋ άνω ένδικα μέσα τη̋ ανακοπή̋, αναστολή̋ εκτέλεση̋ και την προσωρινή
διαταγή και εν γένει να προβούν σε όλε̋ τι̋ νόμιμε̋ ενέργειε̋ για τον χειρισμό τη̋ υποθέσεω̋ αυτή̋.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (549)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 04-12-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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