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Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11εο ζπλεδξίαζεο
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Αριθμός Απόθαζης :72
ΠΕΡΘΛΗΦΗ
ΘΕΜΑ: «νξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ππφζεζε ηνπ Γήκνπ».
Σηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα
ηελ 16ε ηνπ κελφο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12: 00 κ.κ. ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ ,
κεηά απφ ηελ ΑΠ 5359/09-05-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ
επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7 ) κειψλ ηεο
βξέζεθαλ παξφληα θαη ηα επηά (7 ), ήηνη :
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΑΠΟΝΣΕ
1) Μπαλιούκος Διονύζιος , Πρόεδρος
Οσδείς
2) Καρανηώνης Παναγιώηης
3) Κωζηόποσλος Γεώργιος
4) Υειμώνας Ανδρέας
5) Γεωργιλές Γεώργιος
6) Νικολακόποσλος Γεώργιος
7) Γεωργακόποσλος Μιληιάδης
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θαη
κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληφπνπινπ Βαζίιε
θαη Κσζηφπνπινπ Αζαλαζίνπ, θαζψο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Καξάκπεια
Νηθφιανπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη
εηζεγήζεθε ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο:
«Κχξηνη Σπλάδεξθνη,
Τελ 11-5-2011 παξαιάβακε αξκνδίσο ηελ ππ’ αξηζ. 769/19-2-2010 απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Παηξψλ / Τκήκα Β Τξηκειέο , ζρεηηθά κε ηελ εθδίθαζε ηεο απφ
15-2-2006 πξνζθπγήο ηεο Αλψλπκεο Τερληθήο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΤΔ» , εθπξνζσπνχκελεο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηήο Γηαηξάθν
Μηραήι, θαηά ηνπ ηφηε Γήκνπ Αιηθείξαο, ζήκεξα Γήκνο Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ.
Τν Τκήκα Β ηνπ Τξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Παηξψλ κε ηελ απφθαζή ηνπ απηή
δέρεηαη ηελ πξνζθπγή ηεο αλσηέξσ εηαηξίαο θαηά ηνπ Γήκνπ θαη ππνρξεψλεη ην Γήκν
Αιηθείξαο, ζήκεξα Γήκν Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ, λα θαηαβάιεη ζηελ
πξνζθεχγνπζα εηαηξία ην πνζφ ησλ 15.001,69 € , κε ην λφκηκν ηφθν , απφ ηεο
ππνβνιήο ηεο αξηζ. Πξση. 7682/13-5-2005 έλζηαζεο ηεο πξνζθεχγνπζαο ελψπηνλ
ηεο πξντζηάκελεο Αξρήο θαη έσο ηελ εμφθιεζε , ηνπ ηφθνπ ππνινγηδφκελνπ κε ην
εθάζηνηε ηζρχνλ θνηλφ επηηφθην ηνπ ηφθνπ επεκεξίαο.
Ο αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο θ. Γάγθαξεο Ισάλλεο αλέγλσζε θαη έζεζε ππφςε ησλ
κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ηελ ππ’ αξηζ. 769/2010 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ
Παηξψλ.
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Ο Πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο φηη ην πνζφ ησλ 15.001,69 € αθνξά
πεξηθνπέο πνπ έθαλε ε αξκφδηα Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία επί ηνπ 3νπ ινγαξηαζκνχ
πιεξσκήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «νδνπνηία Γήκνπ Αιηθείξαο» , γηα ιφγνπο
επηβιεζείζαο «πνηληθήο ξήηξαο» θαη γηα «θξαηήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ».
Σεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο δελ παξαζηάζεθε ν ηφηε Γήκνο
Αιηθείξαο.
Η φιε πξαθηηθή ηεο ίδηαο εηαηξίαο θαηά ηνπ ηφηε Γήκνπ Αιηθείξαο είλαη ζε βάξνο ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ.
Θεσξνχκε φηη ε απφθαζε απηή δελ είλαη δίθαηε θαη βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ
Γήκνπ.
Πξνηείλνπκε λα αζθήζνπκε φια ηα έλδηθα βνεζήκαηα θαη κέζα γηα ηελ αλαζηνιή ηεο
769/2010 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Παηξψλ. Πξνηείλνπκε ηελ αλάζεζε ηεο
ππφζεζεο ζην δηθεγφξν Πχξγνπ θ. Θενδψξνπ Νηθφιαν.
Σηε ζπλέρεηα , ν Πξφεδξνο δήηεζε απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ
ζρεηηθά.
Η Οικονομική Επιηροπή
Αθνχ έιαβε ππφςε ηεο:
1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010
2) Τελ ππ’ αξηζ. 769/2010 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Παηξψλ
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ
1) Πξνζιακβάλεη - δηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνλ θ. Θενδψξνπ Νηθφιαν,
δηθεγφξν Πχξγνπ, ζηνλ νπνίν δίδεη ηελ εηδηθή εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα λα αζθήζεη
θάζε έλδηθν βνήζεκα θαη κέζν γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ππ’ αξηζ. 769/2010 απφθαζεο
ηνπ Τξηκεινχο Τκήκαηνο Β / Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Παηξψλ.
2)Η ακνηβή ηνπ δηθεγφξνπ ζα θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ
πξνβιέβνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα ΚΥΑ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
2753/1999.
3)Η πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο ηνπ
Γήκνπ καο ζην φλνκα ηνπ σο άλσ δηθαηνχρνπ , βάζεη λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη ζα
βαξχλεη ηνλ ΚΑ εμφδσλ 00-6111. ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011.
Η απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 72/2011
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο
αθνινχζσο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ ΔΘΟΝΤΘΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΝΘΚΟλΑΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ
ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ
ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ

Ακριβές Απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.
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