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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 6η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 5-2-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 5 του μηνό̋ Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ.
πρωτ: 3166/18-1-2018 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) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋), 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό
μέλο̋), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋), 6) Κωνσταντίνο̋
Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Ελένη Καπουσίζογλου (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.
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 έγγραφο του τμήματο̋ Νομική̋
Υπηρεσία̋ , το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», κατέθεσε σε βάρο̋ του Δήμου
αγωγή αποβολή̋ νομή̋ , μετά την απόρριψη του αιτήματο̋ τη̋ για λήψη ασφαλιστικών μέτρων ει̋ βάρο̋ μα̋.
Συνεπώ̋ κρίνεται απαραίτητη η Προσεπίκληση του Ελληνικού Δημοσίου στη συζήτηση τη̋ αγωγή̋. Συντρέχει δε
εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη επιδόσεω̋ του δικογράφου τη̋ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗΣ ΣΕ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, κατά του Ελληνικού Δημοσίου
και τη̋ αντιδίκου εταιρεία̋, μέσα σε 30 ημέρε̋. Επομένω̋, καλείσθε άμεσα, να εγκρίνετε την άσκηση του
ενδίκου βοηθήματο̋ τη̋ προσεπικλήσεω̋ και τη σχετική δαπάνη για τι̋ δύο επιδόσει̋ των
δικογράφων τη̋ προσεπίκληση̋ με δικαστικό επιμελητή.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο-Δήμαρχο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε
υπόψη το προαναφερθέν έγγραφο και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋
Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ έθεσε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
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Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου βοηθήματο̋ τη̋ προσεπικλήσεω̋ σε ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ κατά του Ελληνικού Δημοσίου και τη̋ αντιδίκου εταιρεία̋, μέσα σε 30
ημέρε̋ καθώ̋ και τη σχετική δαπάνη για τι̋ δύο επιδόσει̋ των δικογράφων τη̋ προσεπίκληση̋ με δικαστικό
επιμελητή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (23)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 6-2-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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