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      Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου:6518/11-02-2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             4η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 10-02-2015 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 10η Φεβρουαρίου 

2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 6002/06.02.2015 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 06.02.2015 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ    ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.  Μέλος της Ο.Ε. 

3.  ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.     «    « 

4.  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ∆.Σ.      «    « 

5.   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.    «    « 

6.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.      «    « 

7.  ΓΑΛΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆.Σ.                  Αν. Μέλος της Ο.Ε 

8. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.                   Μέλος της Ο.Ε. 

2.ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ         Μέλος της Ο.Ε 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ –057– 

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 6, που αφορά την  εξουσιοδότηση για 

άσκηση ή µη έφεσης. 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 6211/09.09.2015  έγγραφο της Νοµικής 

Υποστήριξης του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Με την υπ’ αρ. 55/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου υποχρεώνεται ο ∆ήµος Ιλίου να 

καταβάλλει στον Γεώργιο Χριστοδούλου το συνολικό ποσό των (19.927,10) ευρώ µε το νόµιµο τόκο 

(6%) από την επόµενη της επίδοσης της αγωγής  (26.3.2014) µέχρι την εξόφληση. 
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Σύντοµο Ιστορικό  

Ο ∆ήµος Ιλίου µε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής (275/2011) και του ∆ηµάρχου Ιλίου 

(473/2011) ανέθεσε την εκτέλεση του έργου που αφορούσε τη τοποθέτηση διακοσµητικών φωτιστικών 

σωµάτων για τον καλλωπισµό της πόλης ενόψει  των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς του 

έτους 2011 στον Γεώργιο Χριστοδούλο αντί του συνολικού ποσού (22.730) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 23%, ο οποίος εκτέλεσε και παρέδωσε το συµφωνηµένο  έργο και εξέδωσε το µε αρ. 

44/22.12.2011 τιµολόγιο το οποίο όµως δεν πληρώθηκε λόγω άρνησης, αδικαιολόγητης, κατά την 

άποψή µου του αρµοδίου επιτρόπου, αναγκασθείς µετά ταύτα ο ως άνω να στραφεί µε αγωγή κατά του 

∆ήµου για την καταβολή του οφειλόµενου ποσού. 

Με βάση τα παραπάνω είναι, κατά την άποψή µου,  άνευ ουσίας η άσκηση έφεσης από τον 

∆ήµο Ιλίου, αφού ο ίδιος ο ∆ήµος έχει συµφωνήσει τη καταβολή του οφειλόµενου ποσού, 

επιπροσθέτως δε η άσκηση οποιασδήποτε έφεσης δεν θα έφερε αποτέλεσµα παρά µόνο θα επιβάρυνε 

τον ∆ήµο Ιλίου µε πρόσθετα δικαστικά έξοδα και τόκους.   

Επειδή είναι επιτρεπτή η παραίτηση από ένδικα µέσα κατ’ άρθρο 72 και 176 του ν. 3852/2010, 

ενώ δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε παραίτηση από άσκηση ενδίκων µέσων προκειµένου για 

µισθολογικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και γενικά 

µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής.                                                               

Κατά συνέπεια η επιτροπή Σας ως µόνη αρµοδία για την άσκηση ή όχι ενδίκου µέσου πρέπει να 

αποφασίσει σχετικά.» 

 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

Αποφασίζει  Οµόφωνα 

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

Ν. 3852/2010 

B.  Να µην ασκηθεί έφεση κατά της µε αρ. 55/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 
                                                                                          Κουµαραδιός Γ.,  Βοµπιράκη Ν. 

Γκόγκος Κ., Χαραλαµπόπουλος Ι., 

Βέργος Ι., Γαλούνης ∆., Γκόνης Χ., 

Κάβουρας Κ.  

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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