ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΓΗΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
Νο 1/09-01-2012
Αρηζ.Αποθ. 10/2012
ΘΔΜΑ: Ορηζκός δηθεγόροσ γηα εθπροζώπεζε ηοσ Γήκοσ [Αθορά θαηάζεζε &
εθδίθαζε αίηεζε αλαθοπής & αλαζηοιής θαηά ηες αρηζ. 98/2011 δηαηαγή
πιερωκής ηοσ Δηρελοδηθείοσ Δπηδαύροσ Ληκεράς].
Σηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ 09-01-2012 εκέξα Γεπηέξα

θαη ώξα 10:30 π.κ.

ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 126/04-01-2012
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα ηα παξαθάησ κέιε:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1.Τξηρείιεο Ηξαθιήο (Πξόεδξνο)

ΑΠΟΝΣΔ
Καλείο

2.Φξηζηάθνο Σηαύξνο (Αληηπξόεδξνο)
3.Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
4.Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
5.Λύξαο Φαξάιακπνο
6.Μαξνύζεο Φαξάιακπνο
7.Φαξακήο Αληώλεο
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Γειήγηαλλε Νηθόιαν.
Γηα ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. Πξόεδξνο ηεο ΟΔ έζεζε ππόςε
ησλ κειώλ ηεο:
Τελ αξηζ. 98/2011 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Δπηδαύξνπ Ληκεξάο ε
νπνία εμεδόζε ύζηεξα από αίηεζε ησλ θ.θ. Ηιία Μαξάβα –Αιέμαλδξνπ ΤζαξνύραΑλδξέα Παπαδαραξίνπ θαηά ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο θαη κε ηελ νπνία αμηώλνπλ ηελ
θαηαβνιή πνζνύ ύςνπο ζην πξώην ησλ αηηνύλησλ ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 13.655,06
€ , ζην δεύηεξν ησλ αηηνύλησλ ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 13.655,06€ ,θαη ζην ηξίην ησλ
αηηνύλησλ ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 16.318,68 κε ην λόκηκν ηόθν από ηελ επίδνζε ηεο
αλσηέξσ δηαηαγήο έσο ηελ εμόθιεζε , θαζώο θαη δηθαζηηθά έμνδα.
Δλ ζπλερεία δεηήζεθε θαη θαηαηέζεθε ζην Γήκν καο ε από 08-01-2012
γλσκνδόηεζε ηεο θ. Λακπνύζε Φξηζηίλαο ζύκθσλα κε ηελ νπνία πξέπεη λα

θαηαηεζεί αίηεζε Αλαθνπήο & Αίηεζε αλαζηνιήο θαηά ηεο αλσηέξσ δηαηαγή
πιεξσκήο , ηελ νπνία θαη ζέησ ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ.
Καηόπηλ ηνύηνπ ν Πξόεδξνο ηεο ΟΔ αλέθεξε ζηα κέιε ηεο , όηη πξέπεη λα
νξηζηεί δηθεγόξνο ν νπνίνο ζα θαηαζέζεη αίηεζε αλαθνπήο & αίηεζε αλαζηνιήο θαηά
ηεο αλσηέξσ δηαηαγή πιεξσκήο, θαη ζα παξαζηεί ζηελ εθδίθαζε ησλ αλσηέξσ
ππνζέζεσλ , εθόζνλ ζην Γήκν καο δελ ππεξεηεί λνκηθόο , θαη ζηελ ζπλέρεηα θάιεζε
ηα κέιε ηεο ΟΔ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Τα κέιε ηεο ΟΔ κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο
ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ,ηελ αξηζ. 98/2011 δηαηαγή πιεξσκήο θαη ηελ
γλσκνδόηεζε ηεο πξναλαθεξόκελεο δηθεγόξνπ , ην άξζξν 72 ηνπ λ. 3852/2010 :

Αποθαζίδοσλ θαηά πιεηοψεθία
Γηνξίδνπλ ηε δηθεγόξν Πξσηνδηθείνπ Σπάξηεο θ. Λακπνύζε Φξηζηίλα
αλαζέηνληαο ηεο ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ
Δπηδαύξνπ Ληκεξάο , ζηελ νπνία δίλνπλ ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα λα
θαηαζέζεη αίηεζε αλαθνπήο & αλαζηνιήο θαηά ηεο αξηζ. 98/2011 δηαηαγή πιεξσκήο
ηνπ Δηξελνδηθείνπ Δπηδαύξνπ Ληκεξάο θαη λα δειώζεη Υπεξάζπηζε ηνπ Γήκνπ καο
θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ θαη ηπρώλ αλαβνιώλ απηώλ.
Αλαζέηεη ζηνλ δηθαζηηθό επηκειεηή θ. Βιαράθε Ισάλλε
ηελ επίδνζε ησλ
δηθνγξάθσλ πνπ αθνξνύλ ηηο αλσηέξσ ππνζέζεηο ζηνπο αληηδίθνπο.
To θόζηνο αλάζεζεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ ζα πιεξσζεί όπσο πξνβιέπεηαη
από ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο θαη από ηνλ Κ.Α. ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ
00.6111 ηνπ ππό ζύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2012
ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο.

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην Πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη
πην θάησ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΡΙΥΔΙΛΗ ΗΡΑΚΛΗ

ΣΑ ΜΔΛΗ
1)ΥΡΙΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ
2)ΜΑΤΡΟΜΙΥΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ
3)ΙΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
4)ΛΤΡΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
5)ΜΑΡΟΤΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
6)ΥΑΡΑΜΗ ΑΝΣΩΝΗ
Αθρηβές Αληίγραθο
Ο Γρακκαηέας Ο.Δ.
Γειήγηαλλες Νηθόιαος

όπσο

