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ΘΕΜΑ : « Υποβολή Απόφασης για έλεγχο».

Σας υποβάλλουµε έγκυρο απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 11/2011 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας της 16ης Μαΐου 2011 , που
περιέχει την µε αριθµό 68/2011 απόφασή µας µε τίτλο θέµατος: «ορισµός δικηγόρου
για υπόθεση του ∆ήµου», µε το σχετικό αποδεικτικό δηµοσίευσης και παρακαλούµε
για το νόµιµο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Ανδρίτσαινας -Κρεστένων, έτους 2011.
Αριθµός Απόφασης :68
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: «ορισµός δικηγόρου για υπόθεση του ∆ήµου».
Στα Κρέστενα και το ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων , σήµερα
την 16η του µηνός Μαίου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12: 00 µ.µ.
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ανδρίτσαινας –
Κρεστένων , µετά από την ΑΠ 5359/09-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7 ) µελών της
βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7 ), ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μπαλιούκος ∆ιονύσιος , Πρόεδρος
2) Καραντώνης Παναγιώτης
3) Κωστόπουλος Γεώργιος
4) Χειµώνας Ανδρέας
5) Γεωργιλές Γεώργιος
6) Νικολακόπουλος Γεώργιος
7) Γεωργακόπουλος Μιλτιάδης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουδείς

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας και
µε την παρουσία των Αντιδηµάρχων κ.κ. ∆άγκαρη Ιωάννη, ∆ιαµαντόπουλου Βασίλη
και Κωστόπουλου Αθανασίου, καθώς και του υπαλλήλου του ∆ήµου Καράµπελα
Νικόλαου για την τήρηση των πρακτικών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ως εξής:
«Κύριοι Συνάδερφοι,
Με την υπ’ αριθ. 6/4-2-2011 απόφασή µας είχαµε αναθέσει στο δικηγόρο κ. Κονταξή
Γεώργιο να διευρενήσει και να γνωµοδοτήσει για το θέµα της µη καταβολής των
ενοικίων από την εκµισθώστρια δηµοτικού ακινήτου στο Καλλίκωµο Φιλιπποπούλου
Μαρία του Κωνσταντίνου.

Υπενθυµίζεται ότι , το υπ’ αριθ. 5160/5-7-2005 συµφωνητικό µίσθωσης των υπ’ αριθ.
2 και 3 ακινήτων στη ∆ηµοτική Αγορά Καλλικώµου µε την κα Φιλιπποπούλου Μαρία
του Κωνσταντίνου έληξε στις 31/12/2010. Η ιδία έχει οφειλές ύψους 26.264,70€ στο
∆ήµο για όλο το χρονικό διάστηµα της ενοικίασης και παρότι για όλο αυτό το χρονικό
διάστηµα δεν έχει λειτουργήσει τα κατάστηµα, έχει καταθέσει αίτηση παράτασης της
µίσθωσης.
Με το ΑΠ 4792/2-5-2011 έγγραφό του το Γραφείο Εσόδων του ∆ήµου µας προς την
Οικονοµική Επιτροπή, µας αποστέλει την από 18-2-2011 γνωµοδότηση του δικηγόρου
κ. Κονταξή Γεωργίου.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έθεσε υπόψη των µελών την ως άνω
γνωµοδότηση, απάντησε σε ερώτηση του µέλους της Επιτροπής κ. Νικολακόπουλου
Γεωργίου ότι η κα Φιλιπποπούλου έχει επανειληµµένα ειδοποιηθεί από το ∆ήµο αλλά
δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το υπ’ αριθ. 5160/57-2005 συµφωνητικό µίσθωσης και δεν έχει εξοφλήσει τα ενοίκια.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 και το γεγονός ότι από την εκµίσθωση ο πλέον
επιδιωκόµενος σκοπός είναι η επωφελέστερη για το ∆ήµο εκµετάλλευση του ακινήτου,
µε την επίτευξη µέσω του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού , του καλύτερου
οικονοµικού αποτελέσµατος , πρότεινε για τη διασφάλιση των συµφερόντων του
∆ήµου την άσκηση των νόµιµων ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων.
Επίσης πρότεινε την ανάθεση της υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Κονταξή Γεώργιο λόγω
της επίγνωσης που έχει στο συγκεκριµένο θέµα µετά από τη γνωµοδότηση που έκανε
και ζήτησε από την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά..
Η Οικονοµική Επιτροπή
Αφού έλαβε υπόψη :
1)
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
2)
Τη γνωµοδότηση του δικηγόρου κ. Κονταξή Γεωργίου,
3)
Τα συµφέροντα του ∆ήµου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων κατά της οφειλέτριας
µισθώτριας Φιλοπποπούλου Μαρίας του Κωνσταντίνου.
2) Αποφασίζει να προσλάβει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Κονταξή Γεώργιο,
προκειµένου να ασκήσει όλες οι νοµικές δυνατότητες κατά της οφειλέτριας µισθώτριας
Φιλιπποπούλου Μαρίας, ήτοι καταγγελία της σύµβασης µίσθωσης µε εξώδικη κλήση –
όχληση και εφόσον δεν καταβληθούν τα µισθώµατα εντός µηνός από την επίδοση της
καταγγελίας στην οφειλέτρια µισθώτρια, να εγείρει αγωγή απόδοσης χρήσης µισθίου
και καταβολής µισθωµάτων.
3) Εκγρίνει , διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση συνολικού ποσού 30.867,05 € σε βάρος
του ΚΑ εξόδων : 00-6111. ,που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό 2011 µε την
αιτολογία «αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων».
4)
Η αµοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
που προβλέβονται από την ισχύουσα ΚΥΑ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν.
2753/1999 και του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
5)
Η πληρωµή της σχετικής δαπάνης θα γίνει µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής
του ∆ήµου µας στο όνοµα του ως άνω δικαιούχου , βάσει νοµίµων παραστατικών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 68/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΝΙΚΟλΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ

Ακριβές Απόσπασµα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

