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από το πρακτικό της 3ης έκτακτης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 26

Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.1587/23.1.2018 πρόσκληση του κ.
Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, 6. Καλούδης
Κων/νος, αναπληρωματικά 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.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων της Νομικής Υπηρεσίας
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την
ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά την Έγκριση, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων της Νομικής
Υπηρεσίας εκτός ημερησίας διατάξεως.
Ο 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.1932/2018 έγγραφο τoυ Νομικού Συμβούλου του Δήμου, κ. Μανταδάκη, σχετικά με την έγκριση,
διάθεση και ψήφιση πιστώσεων της Νομικής Υπηρεσίας, το οποίο ένιαι ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την παρακάτω έγκριση δαπάνης ψήφισης
πίστωσης που αφορά σύνταξη και κατάθεση αίτησης παραπομπής στην Ολομέλεια του ΣτΕ και παράσταση και
εκπροσώπηση για λογαριασμό του Δήμου Ηλιούπολης στην δικάσιμο 07-02-2018 ενώπιον του ΣτΕ και κάθε μετ’
αναβολή δικάσιμο, της Δικηγόρου Φιλοθεϊδου Σταματίας του Κωνσταντίνου (ΑΜ 17034 ΔΣΑ), περί της έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για τη συνολική οριοθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης κατόπιν της 1915/2017
απόφασης του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, καθόσον η υπόθεση αυτή αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
ενιαία οριοθέτηση ολόκληρου του έργου και κατ’ επέκταση έχουν άμεση σχέση με την οριοθέτηση του τμήματος
του ανοικτού ρέματος εντός του Δήμου Ηλιούπολης.
Ψήφιση πίστωσης:
Κ.Α.

00.6111

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
σύνταξη και κατάθεση αίτησης παραπομπής στην Ολομέλεια του ΣτΕ και παράσταση και εκπροσώπηση για
λογαριασμό του Δήμου Ηλιούπολης στην δικάσιμο 07-02-2018 ενώπιον του ΣτΕ και κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο, της Δικηγόρου Φιλοθεϊδου Σταματίας του Κωνσταντίνου (ΑΜ 17034 ΔΣΑ), περί της έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για τη συνολική οριοθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης κατόπιν της 1915/2017
απόφασης του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, επέκταση έχουν άμεση σχέση με την καθόσον η υπόθεση αυτή αφορά
στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων για ενιαία οριοθέτηση ολόκληρου του έργου και κατ’ οριοθέτηση του
τμήματος του ανοικτού ρέματος εντός του Δήμου Ηλιούπολης.

Ποσό Ψήφισης

1.628,00 €
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Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24
του Ν. 3613/2007, και το Π.Δ. 80/2016
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.628,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6011 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορά στη σύνταξη και κατάθεση αίτησης παραπομπής στην Ολομέλεια
του ΣτΕ και παράσταση και εκπροσώπηση για λογαριασμό του Δήμου Ηλιούπολης στην δικάσιμο 07-022018 ενώπιον του ΣτΕ και κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, της Δικηγόρου Φιλοθεϊδου Σταματίας του
Κωνσταντίνου (ΑΜ 17034 ΔΣΑ), περί της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη συνολική οριοθέτηση
του ρέματος της Πικροδάφνης κατόπιν της 1915/2017 απόφασης του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, καθόσον η
υπόθεση αυτή αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων για ενιαία οριοθέτηση ολόκληρου του έργου
και κατ’ επέκταση έχουν άμεση σχέση με την οριοθέτηση του τμήματος του ανοικτού ρέματος εντός του
Δήμου Ηλιούπολης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2018 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

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 29.1.2018

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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