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από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 11 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 12183/5.5.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα,
τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, 3. Μαργαρώνης
Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, ο διευθυντής
οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης, και οι υπάλληλοι κ.κ. Συρίγου, Νικολοπούλου και Καλαβρυτινού.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 123/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης της εταιρείας
«REDECON Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση εκτός
ημερησίας διατάξεως του θέματος που αφορά Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης της εταιρείας «REDECON Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και εισηγήθηκε το θέμα στο Σώμα.

O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.13036/8.5.2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας, κ. Καραβέλου, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισάγετε στην Οικονομική Επιτροπή προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα
«Πληρωμή δικαστικών εξόδων».
Η πληρωμή ποσού 15.000 ευρώ βαρύνει τον ΚΑ:00.6492.0001
Του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου Ηλιούπολης για το τρέχον οικονομικό έτος 2017 και αφορά
εξόφληση της υπ’αριθ. 2230/2015 τελεσίδικης διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, από οφειλόμενα
λόγω συμβάσεως με την εταιρεία «REDECON Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ.Ριανκούρ αριθ. 64, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων για το έτος 2011.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δημάρχου,
κ. Μανταδάκη, η οποία έχει ως εξής:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
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Σχετικά με την απαίτηση της εταιρείας <<REDECON Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>>, από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση της Νομικής Υπηρεσίας
προκύπτει ότι:
1. Στην ως άνω εταιρεία έχει επιδικασθεί σε βάρος του Δήμου Ηλιούπολης ποσό 12.000 ευρώ δυνάμει της
υπ’ αριθ. 12867/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
2. Η ως άνω διαταγή πληρωμής επιδόθηκε την 12/12/2016 στον Δήμο και έχει ήδη καταστεί τελεσίδικη.
3. Η απαίτηση αυτή προέρχεται από οφειλόμενα λόγω συμβάσεως του Δήμου με την εταιρεία από
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων για το έτος 2011.
4. Ήδη το συνολικό ποσό με βάση το απόγραφο που μας κοινοποιήθηκε συμπεριλαμβανομένων των τόκων
και των λοιπών δικαστικών εξόδων, ανέρχεται στα 15.840 ευρώ.
5. Η εταιρεία δέχεται να περιορίσει την απαίτησή της, στα 15,000 ευρώ.
Κατόπιν των παραπάνω, η νομική μας άποψη είναι ότι η συγκεκριμένη οφειλή πρέπει να εξοφληθεί.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το άρθρο
24 του Ν. 3613/2007,
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την δαπάνη για την εξόφληση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υπέρ της εταιρείας
«REDECON Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ύψους
δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000)
3. Δεσμεύσει ποσό δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0001 του τρέχοντος
προϋπολογισμού του Δήμου, για την καταβολή του κεφαλαίου της επιδικασθείσας υπόθεσης
4. Το ποσό των τόκων, ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) θα ψηφιστεί σε μελλοντική απόφαση της Ο.Ε.
και αφού προηγηθεί απόφαση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και εγγραφή του ποσού σε
σχετικό Κ.Α.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 123/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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