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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..7η/2017..
της 27ης-4-2017
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..89/2017..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..7ης/27-4-2017.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την .27η Απριλίου 2017.., ηµέρα ..Πέµπτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..11857/26-4-2017..
πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου
∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής».
 ΘΕΜΑ 2ο: «ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Στάικος Θεόδωρος
Τσούκας Παναγιώτης
2. Καλαφατέλης Ιωάννης
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
3. Κοντάκης Κυριάκος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
4. Κριεµάδης Στέφανος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ακολούθως δικαιολόγησε τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα των θεµάτων λέγοντας: «Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα Α. Λόγω
κινδύνου παρόδου προθεσµίας για άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου.
Β. Ανάγκη εκλογής Αντιπροέδρου ΟΕ λόγω της µη ανάδειξης σε 2 συνεδριάσεις
εξαιτίας της µη προσέλευσης των µελών της µειοψηφίας και τον επιβεβληµένο της
απόδοσης της ιδιότητας».
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Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη :
 Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
 Την εισήγηση του ∆ηµάρχου.
 Τις τοποθετήσεις των ∆Σ
Αποφασίζει οµόφωνα εγκρίνοντας τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεµάτων
λέγοντας: «Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα Α. Λόγω κινδύνου παρόδου
προθεσµίας για άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου.
Β. Ανάγκη εκλογής Αντιπροέδρου ΟΕ λόγω της µη ανάδειξης σε 2 συνεδριάσεις
εξαιτίας της µη προσέλευσης των µελών της µειοψηφίας και τον επιβεβληµένο της
απόδοσης της ιδιότητας».
Αριθµός Απόφασης: ..89/2017..
 ΘΕΜΑ 2ο: «ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση:
Σχετ:

1. Η µε αρ. 100/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα εκδοθείσης επι
αγωγής Α.Μπόρα [αρπρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 8703/28.3.2017 ]
2. Η µε αρ.πρωτ.εισερχ.στον ∆ήµο 32762/10.10.14 αγωγή του Α.Μπόρα
3. Αντίγραφο των ταυταρίθµων µε την απόφαση πρακτικών του Ειρηνοδικείου
Μαραθώνα
4. Η µε αρ. 60/15 αποφαση της Τ.∆.Ε ΙΚΑ [αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο
33211/25.11.15] επι καταγγελίας Α.Μπόρα
5. το µε αρ.πρωτ. 35137/14.12.15 έγγραφό µας σχετικά µε την
προαναφερόµενη
απόφαση της Τ.∆.Ε ΙΚΑ
6. το µε αρ.πρωτ. 10311/11-4-2017 Γνωµοδοτικό σηµείωµα της Ν.Υ.
7. Η µε αρ.πρωτ.11854/26-4-2017 αίτηση/δήλωση του κ.Α.Μπόρα
Στις 28/3/17 κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο η υπο σχετ. (1) απόφαση του Ειρηνοδικείου
Μαραθώνα που δέχθηκε την υπο (2) σχετικό αγωγη του Α.Μπόρα
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, το περιεχόµενο της δικαστικής
απόφασης και το βάσιµο της αξίωσης προκειµένου να περαιωθεί η εν λόγω
εκκρεµότητα, εισηγούµεθα την αποδοχή της απόφασης, σύµφωνα και µε την
αντιπρόταση του ενδιαφεροµένου, καθώς είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου.
Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/10
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 Τη µε αρ. 100/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα εκδοθείσης επί
αγωγής Α.Μπόρα [αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 8703/28.3.2017 ]
 Τη µε αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 32762/10.10.14 αγωγή του Α. Μπόρα
 Αντίγραφο των ταυταρίθµων µε την απόφαση πρακτικών του Ειρηνοδικείου
Μαραθώνα
 Τη µε αρ. 60/15 απόφαση της Τ.∆.Ε ΙΚΑ [αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο
33211/25.11.15] επι καταγγελίας Α.Μπόρα
 Το µε αρ. πρωτ. 35137/14.12.15 έγγραφό µας σχετικά µε την προαναφερόµενη
απόφαση της Τ.∆.Ε ΙΚΑ
 Το µε αρ. πρωτ. 10311/11-4-2017 Γνωµοδοτικό σηµείωµα της Ν.Υ.
 Τη µε αρ.πρωτ.11854/26-4-2017 αίτηση/δήλωση του κ. Α. Μπόρα
 Το γεγονός ότι τα θέµατα κρίθηκαν κατεπείγοντα.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την µη άσκηση ενδίκων µέσων και την αποδοχή της αρ. 100/2016
απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα εκδοθείσης επί αγωγής Α. Μπόρα [αρ. πρωτ.
εισερχ. στον ∆ήµο 8703/28.3.2017], σύµφωνα και µε την µε αρ. εισερ. πρωτ.
11854/26-4-2017 αίτηση/δήλωση του ενδιαφεροµένου, καθώς είναι προς το
συµφέρον του ∆ήµου αφού παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την επιδικασθείσα
δικαστική δαπάνη ποσού <600>€ καθώς επίσης αποδέχεται να παρακρατηθεί από το
συνολικά οφειλόµενο (πλέον τόκων) να του καταβληθεί ποσό, το ποσό που
αναφέρεται στη γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας και αφορά στο πρόστιµο για τις
ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ που κλήθηκε ο ∆ήµος να καταβάλλει δηλαδή το ποσό των
<1488,48>€, αποδεχόµενος να συµπεριληφθεί η παρούσα στην απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
ΤΑ ΜΕΛΗ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Τσούκας Παναγιώτης
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος
∆ήµαρχος
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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