
 

 

        Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:3395/27.01.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           4η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 26.01.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 26η Ιανουαρίου 

2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 2552/20.01.2017 πρόσκληση του 

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

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 20.21.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ       «    « 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «    « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «    « 

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                   «    « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.         Αν. Μέλος της Ο.Ε 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.  Μέλος της Ο.Ε  

3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                       «      «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –018– 

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

8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την αμοιβή δικαστικών επιμελητών έτους 2017. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2607/23-01-2017 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με: 

 το άρθρο 72  του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 

 το άρθρο 66 παρ.2 του Ν.4270/2014 περί ανάληψη υποχρεώσεων 

 το άρθρο 10 παρ.21 του Ν.4337/2015 περί τροποποίησης διατάξεων του Ν.4270/2014   

 το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05-08-2016) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες 

 τον υπ’ αριθμ.Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) 

       και  

α) στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του λογιστηρίου του Δήμου Ιλίου και της συντόμευσης των 

διαδικασιών που έχει εισάγει ο ν.3852/2010 (Καλλικράτης)( έκδοση για κάθε δαπάνη απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης καθώς και της υποχρέωσης ανάρτησης αυτών στο διαδίκτυο) 

β) δεδομένης της υποχρέωσης του Δήμου να επιδίδει δικόγραφα υποχρεωτικά μέσω δικαστικών 

επιμελητών 

γ) δεδομένου του μεγάλου αριθμού δικογράφων προς επίδοση ετησίως ,που αφορούν απαλλοτριώσεις- 
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καθορισμό τιμής μονάδος, εφέσεις σε αποφάσεις δικαστηρίων, μισθωτικές διαφορές και οτιδήποτε έχει 

σχέση με δικαστηριακή διαδικασία,  

 

  σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την πίστωση ποσού 20.000,00 €  που αφορά δαπάνη για αμοιβή 

δικαστικών επιμελητών η οποία αναλαμβάνεται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό που αφορά τον Δήμο μας. 

 

Για τη συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6116 «Αμοιβές 

δικαστικών επιμελητών »  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

      Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει πίστωση ποσού 20.000,00 €  που αφορά δαπάνη για αμοιβή δικαστικών επιμελητών η οποία 

αναλαμβάνεται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό που αφορά τον Δήμο μας. 

 

Για τη συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6116 «Αμοιβές 

δικαστικών επιμελητών »  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
 
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                                    Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.,                       

                                    Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

                                    Φεγγερός Β., Γαλούνης Δ.                

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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