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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 231
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 17 / 22-6-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμ. Απόφασης 231 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 2.404,93 € στον Παπαδαφνιάδη Δημήτριο
του Αντωνίου, σύμφωνα με την αρ. 9204/31-12-2014 απόφαση του ειρηνοδικείου
Θεσσαλονίκης και το αρ. 115/2015 πρώτο εκτελεστό απόγραφο και διάθεση
πίστωσης ποσού 1.958,36 €.

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 22-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή ύστερα από την 28117/18-6-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου, που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
2. Γαλανός
Αριστείδης
(Αρίστος)
3. Τσακιρίδης Αναστάσιος
4. Γενίτσαρη
Παρασκευή
(Παρή)
5. Γιαρένης Χρήστος

1. Αλεξούδη
Αναστασία
(Νατάσσα)
2. Βαρσάμης Νικόλαος
3. Ωραιόπουλος Λάζαρος
4. Μιχαηλίδης Βασίλειος

Σύμφωνα με την υπ αρ. 1148/31-10-2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών κ.
Δανιηλίδη Συμεών Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Καπακίδου Κυριακή.
ΟΜΟΦΩΝΑ Αποφασίσθηκε η συζήτηση 8 (οκτώ) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκα με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο, 2ο έκτακτο, 3ο έκτακτο, 4ο
έκτακτο, 5ο έκτακτο, 6ο έκτακτο, 7ο έκτακτο, 8ο έκτακτο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο και
9ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
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Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα εκτός, της ημερήσιας διάταξης
Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 2.404,93 € στον Παπαδαφνιάδη Δημήτριο του
Αντωνίου, σύμφωνα με την αρ. 9204/31-12-2014 απόφαση του ειρηνοδικείου
Θεσσαλονίκης και το αρ. 115/2015 πρώτο εκτελεστό απόγραφο και διάθεση πίστωσης
ποσού 1.958,36 €, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθ. 104/2015 εισήγηση των
Οικονομικών Υπηρεσιών, με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού
2.404,93
€ στον
Παπαδαφνιάδη Δημήτριο του Αντωνίου σύμφωνα με την αρ. 9204/31-12-2014
απόφαση του Ειρηνοδικείου
Θεσσαλονίκης και το αρ. 115/2015 πρώτο
εκτελεστό απόγραφο και διάθεση πίστωσης ποσού 1.958,36 € .
Με την αρ. 9204/31-12-2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης
υποχρεώθηκε ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών να καταβάλει στον Παπαδαφνιάδη Δημήτριο
του Αντωνίου το ποσό των 1.722,00 € με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αρ.
1240/2013 αγωγής του και μέχρι την εξόφληση.
Το παραπάνω ποσό αφορά επισκευή απορριμματοφόρου οχήματος του πρώην
Δήμου Νεάπολης για την οποία εκδόθηκε το με αρ. 288/22-12-2010 Tιμολόγιο παροχής
Υπηρεσίας συνολικής αξίας 1.722,00 € .
Οι τόκοι για την περίοδο από 5/3/2013 μέχρι 18/6/2015 σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 276 του Κ.Δ.Κ. και το άρθρο 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του
Δημοσίου ανέρχονται στο ποσό των 236,36€ (1.722,00€ Χ 6% Χ 835/365).
Στις 12-2-2015 επιδόθηκε στο Δήμο το αρ. 115/2015 πρώτο εκτελεστό
απόγραφο σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Νεάπολης- Συκεών υποχρεούται να καταβάλλει
τα εξής ποσά : α) 180,00 € για δικαστική δαπάνη, β) 7,68 € για τέλος απογράφου, γ)
5,49 € για έξοδα αντιγράφου, δ) 32,00 € για έξοδα και δικαιώματα επίδοσης και ε)
221,40 € για σύνταξη επιταγής, επίδοση και νομική συμβουλή και συνολικά 446,57 € .
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10
‘‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης’’ να εγκρίνει την καταβολή συνολικού ποσού 2.404,93 € και να διαθέσει τις
παρακάτω πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015:
α) πίστωση ποσού 1.722,00 € σε βάρος του ΚΑ 8113 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων
παροχές τρίτων» και
β) πίστωση ποσού 236,36 € σε βάρος του ΚΑ 00.6823 «Τόκοι υπερημερίας
χρήσης».
Το υπόλοιπο ποσό των 446,57 € που αφορά δικαστική δαπάνη θα βαρύνει την
ψηφισμένη, με την αρ. 2/7-1-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πίστωση του
κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 00.6492 «Δικαστικά
έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».

Η υπάλληλος του Γραφείου
Προϋπολογισμού

Ο ασκών χρέη
Προϊστ/νου Οικ. Υπηρεσίας

Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τσαγκαρά Μαρία

Καραδαλής Ευάγγελος

Μπεκιαρίδου Αθανασία
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την υπ’ αριθ. 9204/2014 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και το αρ. 115/2015 πρώτο εκτελεστό απόγραφο και κάλεσε
αυτή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1)όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη της εξέθεσαν, 2)
την αναγκαιότητα καταβολής δικαστικής δαπάνης, 3) την υπ’ αριθμ.104/2015 εισήγηση
του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, 4) την υπ’ αριθ. 9204/2014 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, 5) το αρ. 115/2015 πρώτο εκτελεστό απόγραφο, 6) την
αρ. 2/2015 Α.Ο.Ε., 7) την αρ. 1240/2013 αγωγή του Παπαδαφνιάδη Δημήτριου, 8) την
παρ. 3 του άρθρου 276 του Κ.Δ.Κ. και το άρθρο 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του
Δημοσίου και 9) τις διατάξεις του άρθρου 72 του 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την καταβολή ποσού 2.404,93 € στον Παπαδαφνιάδη Δημήτριο του
Αντωνίου σύμφωνα με την αρ. 9204/31-12-2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου
Θεσσαλονίκης και το αρ. 115/2015 πρώτο εκτελεστό απόγραφο.
Β. Εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2015, ως εξής:
α) πίστωση ποσού 1.722,00 € σε βάρος του ΚΑ 8113 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων
παροχές τρίτων» και
β) πίστωση ποσού 236,36 € σε βάρος του ΚΑ 00.6823 «Τόκοι υπερημερίας
χρήσης».
Το υπόλοιπο ποσό των 446,57 € που αφορά δικαστική δαπάνη θα βαρύνει την
ψηφισμένη, με την αρ. 2/7-1-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πίστωση του
κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 00.6492 «Δικαστικά
έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των δικ/χων βάσει
νομίμων δικαιολογητικών.
Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των
άρθρων 12,13,14 και 15 του από 17/5-15/6/1959 Β. Δ/τος «Περί οικονομικής διοικήσεως
και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 231/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Γιαρένης Χρήστος
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