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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 12692/12-03-2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    5
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 08-03-2013 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 08η Μαρτίου 

2013, ηµέρα Παρασκευή, ύστερα από την υπ. αριθµ. 11276/04-03-2013 πρόσκληση του ∆ηµάρχου 

ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα τα 

µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 04-03-2013 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                   Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2.  ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.   Μέλος   της Ο.Ε. 

3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

4. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

5. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.  Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ∆.Σ.       Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.                  «  « 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                      «  « 

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.                     «  « 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ –070–  

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για 

συζήτηση το 3
ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, που σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 3  του N. 

3852/2010 κατέστη οµόφωνα κατεπείγον θέµα,  που αφορά την εξουσιοδότηση για κατάθεση 

έφεσης. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 11939/07-03-2013 σχετικό έγγραφο του 

Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Με την υπ’ αριθµ. 393/2013 Απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

υποχρεώνεται ο ∆ήµος Ιλίου να καταβάλει στους Σχολικούς φύλακες Αικατερίνη Μπαχξόγλου κ.λ.π. 

(συνολικά 10), το ποσό των (304.388,90 €), ως διαφορές δεδουλευµένων, αργιών κ.λ.π. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2008681/839/0022/94 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών 

«Οι εναγόµενες Υπηρεσίες έχουν καθήκον και υποχρέωση να υποστηρίζουν µε κάθε νόµιµο µέσο τα 

συµφέροντά τους, ασκώντας, όπως οφείλουν, µέχρι εξαντλήσεως, τα ένδικα µέσα. Επίσης έχουν 

υποχρέωση να παρίστανται στις δίκες για την µε κάθε νόµιµο µέσο υποστήριξη των συµφερόντων 

που εκπροσωπούν και δεν θα παραιτούνται των παραπέρα ενδίκων µέσων, αλλ’ απεναντίας θα τα 

εξαντλούν, όποτε µόνο και εφόσον οι αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις είναι καταψηφιστικές, 

υποχρεούνται να καταβάλλουν τα επιδικασθέντα ποσά. 

Εποµένως σύµφωνα µε τα παραπάνω πρέπει να αποφασιστεί όπως ασκηθεί έφεση κατά της µε 

αριθµό 393/2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δε Επιτροπή Σας είναι αρµόδια 

κατ’ άρθρο 72 § ιγ του ν. 3852/2010 για την άσκηση των ενδίκων µέσων και να παρασχεθεί η 

εξουσιοδότηση στο δικηγόρου του ∆ήµου όπως προβεί στις ενέργειες αυτές.» 

 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

         

 Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
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Αποφασίζει   Οµόφωνα 

1. ∆έχεται να συζητηθεί το θέµα κατ’ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 

3852/2010 

2. Εξουσιοδοτεί το ∆ικηγόρο του ∆ήµου Ιλίου Χαράλαµπο Μιχάλη (Α.Μ.∆.Σ.Α.15830) όπως 

ασκήσει έφεση κατά της µε αριθµ. 393/2013 Απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών και να παραστεί κατά την εκδίκαση αυτής. 

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

 Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Γκιώνης Ι., Αλεξόπουλος Β.,       

Κουµαραδιός Γ. Κανελλόπουλος Γ., 

Βοµπιράκη Ν.   

                

             ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    

ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΒ-ΨΦΘ


