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ΘΕΜΑ :  « Τποβολή Απόυασηρ για έλεγσο». 
 
               
 
            αο ππνβάιινπκε έγθπξν απόζπαζκα από ην ππ’ αξηζ. 6/2011 

πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο  ηεο 11εο 

Απξηιίνπ 2011  , πνπ πεξηέρεη ηελ κε αξηζκό 41/2011 απόθαζή καο κε ηίηιν 

ζέκαηνο: «Αλάζεζε ζε δηθεγόξν ππόζεζεο ηνπ Γήκνπ» κε ην ζρεηηθό 

απνδεηθηηθό δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινύκε γηα ην λόκηκν έιεγρν ηεο απόθαζεο 

απηήο. 

        
                                                                                                                      
                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  
 
                                                                                                                           
 
 
 
                                                                                       ΔΘΟΝΤΘΟ 
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ  
 
ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ: 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  
ΝΟΜΟ  ΗΛΕΘΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ 
 
 
    Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α  

Από ην πξαθηηθό ηεο 6εο ζπλεδξίαζεο  
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011. 
 
 Απιθμόρ Απόυασηρ :41 
 

Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η 
 

ΘΕΜΑ: «Αλάζεζε ζε δηθεγόξν ππόζεζεο ηνπ Γήκνπ». 
 
 ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ, 

ζήκεξα ηελ 11ε ηνπ κελόο Απξηιίνπ  ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 
12: 00 κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ , κεηά από ηελ ΑΠ 3762/7-4-2011 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ε νπνία επηδόζεθε εκπξόζεζκα ζε όια ηα κέιε, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 75 ηνπ Ν 3852/2010. 

     Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) 
κειώλ ηεο βξέζεθαλ παξόληα  θαη ηα επηά κέιε  (7), ήηνη : 

 
          Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε                                             Α Π Ο Ν Σ Ε   
1) Μπαιηνύθνο Γηνλύζηνο , Πξόεδξνο      Οπδείο  
2) Καξαληώλεο Παλαγηώηεο 
3) Κσζηόπνπινο Γεώξγηνο       
4) Υεηκώλαο Αλδξέαο   
5) Γεσξγηιέο Γεώξγηνο 
6) Νηθνιαθόπνπινο Γεώξγηνο 
7) Γεσξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο    
 

 ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ:, νη Αληηδήκαξρνη θ.θ. Γάγθαξεο Ισάλλεο, 
Γηακαληόπνπινο Βαζίιεηνο , θαζώο θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Νηθόιανο 
Καξάκπειαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

 

Ο Πξόεδξνο κεηά από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε  ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη πξόηεηλε λα ζπδεηεζεί εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο , ιόγσ ηνπ 

θαηεπείγνληνο , ην ζέκα «Αλάζεζε ζε δηθεγόξν ππόζεζεο ηνπ Γήκνπ» γηα ην 

ιόγν όηη πξόζθαηα θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκν καο θαηαζρεηήξην ζπληεξεηηθήο 

θαηάζρεζεο εηο ρείξαο ηξίηνπ, γηα ππόζεζε ηνπ Γήκνπ  θαη πξέπεη , κε 

πιεξεμνύζην , λα νξίζνπκε δηθεγόξν γηα ηε Γήισζε Σξίηνπ κε ζθνπό ηελ 

πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, άκεζα πξηλ εθπλεύζεη ε πξνζεζκία 

ππνβνιήο ηεο Γήισζεο Σξίηνπ.  Λόγσ ηεο άκεζεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο 

πξέπεη λα νξίζνπκε δηθεγόξν.  
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Πξέπεη λα απνθαζίζνπκε αλ ζα ζπδεηήζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ δελ 

έρεη εγγξαθεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010».  

Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ άθνπζαλ ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ,  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΝ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο,  θαη σο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπλ λα ζπδεηεζεί 

εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο ην ζέκα «Αλάζεζε ζε δηθεγόξν ππόζεζεο ηνπ 

Γήκνπ». 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο εηζεγήζεθε σο εμήο ην ζέκα: 

«Κύξηνη ύκβνπινη ,  

Πξέπεη λα νξίζνπκε δηθεγόξν πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ζην αξκόδην 

Δηξελνδηθείν Κξεζηέλσλ θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ , ηε Γήισζε Σξίηνπ ηνπ 

άξζξνπ 985 ηνπ Κ.Π.Γ., κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζην Γήκν ηνπ από 28-3-2011 

θαηαζρεηεξίνπ ζπληεξεηηθήο θαηάζρεζεο εηο ρείξαο ηξίηνπ (ηνπ Γήκνπ) κε ην 

νπνίν επηβιήζεθε αλαγθαζηηθή θαηάζρεζε από ηελ Ο.Δ. κε ηελ επσλπκία Αζαλ. 

Καινκνίξεο θαη ΙΑ ΟΔ, πνπ εδξεύεη ζηνλ Πεηξαηά  νδόο πάξηεο αξηζ. 151 , 

θαηά ηνπ Ισάλλε Γαβξά ηνπ Νηθνιάνπ πνπ εδξεύεη ζηνλ Πύξγν. Η θνηλνπνίεζε 

ζην Γήκν καο έγηλε ηελ 4/4/2011. 

Δπεηδή ν Ισάλλεο Γαβξάο ηνπ Νηθνιάνπ δελ είλαη δηθαηνύρνο ρξεκαηηθήο 

απαίηεζεο εηο βάξνο ηνπ Γήκνπ , κε πνζό πνπ λα θαιύπηεη ηελ 

πξναλαθεξζείζα απαίηεζε, ήηνη 18.731,10€ , πνπ θαηαζρέζεθε ζπληεξεηηθά 

ζηα ρέξηα καο θαη επεηδή δελ έρεη επηβιεζεί ζηα ρέξηα καο άιιε θαηάζρεζε γηα 

ηνλ πξναλαθεξόκελν, πξέπεη λα ππνβάιινπκε ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Κξέζηελαο αξλεηηθή Γήισζε Σξίηνπ , κέζσ δηθεγόξνπ. Η Γήισζε Σξίηνπ 

ππνβάιιεηαη από ην δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ θαη απαηηείηαη πιεξεμνύζην ηνπ 

Γεκάξρνπ κε ην νπνίν εμνπζηνδνηείηαη ν δηθεγόξνο καο. 

πλεπώο, πξέπεη λα αλαζέζνπκε ζε δηθεγόξν  λα θαηαζέζεη Γήισζε Σξίηνπ. 

Ύζηεξα από έξεπλα αγνξάο , κε δεδνκέλν θαη ην θαηεπείγνλ, πξνηείλνπκε ηελ 

αλάζεζε ζην δηθεγόξν Πύξγνπ Λακπξόπνπιν Αληώλην ηνπ Υαξαιάκπνπο 

Καιώ ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα ην ζέκα,  

Η Οικονομική Επιτποπή 

αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη έιαβε ππόςε ηεο ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν 3852/2010 , ην όθεινο  ηνπ Γήκνπ 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ  

1) Οξίδεη δηθεγόξν ηνλ Λακπξόπνπιν Αληώλην ηνπ Υαξαιάκπνπο, δηθεγόξν 

Πύξγνπ, ζηνλ νπνίν δίδεη ηελ πιεξεμνπζηόηεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ζην 

αξκόδην Δηξελνδηθείν Κξεζηέλσλ θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ , ηε Γήισζε 

Σξίηνπ ηνπ άξζξνπ 985 ηνπ Κ.Π.Γ., κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζην Γήκν ηνπ από 28-

3-2011 θαηαζρεηεξίνπ ζπληεξεηηθήο θαηάζρεζεο εηο ρείξαο ηξίηνπ (ηνπ Γήκνπ) 

κε ην νπνίν επηβιήζεθε αλαγθαζηηθή θαηάζρεζε από ηελ Ο.Δ. κε ηελ επσλπκία 

Αζαλ. Καινκνίξεο θαη ΙΑ ΟΔ, πνπ εδξεύεη ζηνλ Πεηξαηά  νδόο πάξηεο αξηζ. 

151 , θαηά ηνπ Ισάλλε Γαβξά ηνπ Νηθνιάνπ πνπ εδξεύεη ζηνλ Πύξγν. 
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2) Η ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ ζα θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 
πνπ πξνβιέβνληαη από ηελ ηζρύνπζα ΚΤΑ θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 7 
ηνπ λ. 2753/1999. 
3)Η πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ζα γίλεη κε ρξεκαηηθά εληάικαηα 
πιεξσκήο ηνπ Γήκνπ καο ζην όλνκα ηνπ σο άλσ δηθαηνύρνπ , βάζεη λνκίκσλ 
παξαζηαηηθώλ. 

 

  Η απόυαση αςτή έλαβε αύξοντα απιθμό 41/2011 . 

   Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο  

αθνινύζσο:  

 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 

 
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ  ΔΘΟΝΤΘΟ 

 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΝΘΚΟΛΑΟ 

 
ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ                                                                                          

  ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ 
 

 
 

 ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

  ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 
 

 
 

 ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

  
 

ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ 
 

Ακπιβέρ  Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε. 

 
 
 

ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ 


