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ΠΡΟ :
Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Πειoπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ
Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
Γ/λζε Γηνίθεζεο

ΘΕΜΑ : « Τποβολή Απόθαζηρ για έλεγσο».
αο ππνβάιινπκε έγθπξν απόζπαζκα από ην ππ’ αξηζ. 12/2011 πξαθηηθό
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο ηεο 6εο Ινπλίνπ 2011 , πνπ
πεξηέρεη ηελ κε αξηζκό 83/2011 απόθαζή καο κε ηίηιν ζέκαηνο: «Καηάξγεζε δίθεο –
παξαίηεζε από ην δηθαίσκα πνπ αζθήζεθε κε ηελ 19/20-3-1990 αγσγή ηνπ πξώελ
Γήκνπ Κξεζηέλσλ», κε ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινύκε γηα ην
λόκηκν έιεγρν ηεο απόθαζεο απηήο.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ
ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ:
1. ΓΙΚΗΓΟΡΟ θα ΑΘΑΝΑΙΑ ΚΟΤΚΟΤΡΗ
2. θ. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ & θα ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ
ΓΡΑΙΚΑ

ΕΧΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ:
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

……………………………..
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ
Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Από ην πξαθηηθό ηεο 12εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011.
Απιθμόρ Απόθαζηρ :83
ΠΕΡΘΛΗΦΗ
ΘΕΜΑ: «Καηάπγηζη δίκηρ – παπαίηηζη από ηο δικαίωμα πος αζκήθηκε με ηην
19/20-3-1990 αγωγή ηος ππώην Δήμος Κπεζηένων».
ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα
ηελ 6ε ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 07:00 κ.κ. ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ ,
κεηά από ηελ ΑΠ 6871/24-5-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία
επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ ηεο
βξέζεθαλ παξόληα όια , δειαδή θαη ηα επηά (7 ) κέιε , ήηνη :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Μπαλιούκορ Διονύζιορ , Ππόεδπορ
2) Καπανηώνηρ Παναγιώηηρ
3) Κωζηόποςλορ Γεώπγιορ
4) Υειμώναρ Ανδπέαρ
5) Γεωπγιλέρ Γεώπγιορ
6) Νικολακόποςλορ Γεώπγιορ
7) Γεωπγακόποςλορ Μιληιάδηρ
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θαη
κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληόπνπινπ Βαζίιε,
Κσζηόπνπινπ Αζαλαζίνπ θαη Σνπξή Σξύθσλα , θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ
Καξάκπεια Νηθόιανπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο:
«Κύξηνη πλάδεξθνη,
Ο θ. Γηνλπζόπνπινο Υξήζηνο θαη ε θα Γηνλπζνπνύινπ Παλαγηώηα, κε ηελ από 18-52011 αίηεζή ηνπο πξνο ην Γήκν καο, δεηνύλ ηελ παξαίηεζε από ην δηθαίσκα πνπ
αζθήζεθε κε ηελ 19/20-3-1990 αγσγή ηνπ (ηόηε) Γήκνπ Κξεζηέλσλ, ζήκεξα Γήκνο
Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ, κε ηελ αηηηνινγία όηη δελ ζπληξέρνπλ πηα θάπνηνη ιόγνη.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1ηδ , ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν 3852/2010 ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ην δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό θαη εηζεγείηαη ζην
δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηνλ εμώδηθν ζπκβηβαζκό ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρνπλ
αληηθείκελν κέρξη πνζνύ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ.
Με ηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ νξίδεηαη όηη ε απόθαζε ιακβάλεηαη ύζηεξα από
γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ.
Δπίζεο ζην άξζξν 4 πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα η οικονομική επιηροπή με ειδική
απόθαζη ποσ λαμβάνεηαι με ηην απόλσηη πλειοψηθία ηων μελών ηης μπορεί να
παραπέμπει ζσγκεκριμένο θέμα ηης αρμοδιόηηηάς ηης ζηο δημοηικό ζσμβούλιο για ηη
λήψη απόθαζης, εθόζον κρίνει όηι ασηό επιβάλλεηαι από ηην ιδιαίηερη ζοβαρόηηηά
ηοσ.
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Δπεηδή ζεσξνύκε ην ζέκα ζεκαληηθό γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ πξνηείλσ λα
παξαπέκςνπκε ην ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ην νπνίν ζα απνθαζίζεη αθνύ
πξώηα έρνπκε ηε γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ».
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δήηεζε από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ
ζρεηηθά.
Η Οικονομική Επιηποπή
αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε:
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3852/2010,
 ηελ από 18-5-2011 θνηλή αίηεζε ηνπ θνπ Γηνλπζόπνπινπ Υξήζηνπ θαη ηεο θαο
Γηνλπζνπνύινπ Παλαγηώηαο
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ
1) Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν θα Κνπζθνπξή Αζαλαζία λα γλσκνδήηεη επί ηεο από
18-5-2011 θνηλήο αίηεζεο ηνπ θνπ Γηνλπζόπνπινπ Υξήζηνπ θαη ηεο θαο
Γηνλπζνπνύινπ Παλαγηώηαο πεξί θαηάξγεζεο δίθεο, ήηνη γηα ηελ παξαίηεζε
από ην δηθαίσκα πνπ αζθήζεθε κε ηελ 19/20-3-1990 αγσγή ηνπ (ηόηε) Γήκνπ
Κξεζηέλσλ, ζήκεξα Γήκνο Αλδξίηζαηλαο Κξεζηέλσλ, έλαληη ακνηβήο πνπ
πξνβιέβεηαη από ηελ ηζρύνπζα ΚΤΑ θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
2753/1999.
Η πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ζα γίλεη κε ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο
ηνπ Γήκνπ καο ζην όλνκα ηεο σο άλσ δηθαηνύρνπ , βάζεη λνκίκσλ
παξαζηαηηθώλ θαη ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑ εμόδσλ 00-6111 ηνπ νηθείνπ
πξνϋπνινγηζκνύ 2011.
2) Παξαπέκπεη ην ζέκα ηεο σο άλσ θαηάξγεζεο δίθεο ιόγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπ
ζην Γεκνηηθό πκβνύιην , πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ζρεηηθή απόθαζε ζύκθσλα
θαη κε ηε γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ, όηαλ απηή ππνβιεζεί.
Η απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 83/2011
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο
αθνινύζσο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ ΔΘΟΝΤΘΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΝΘΚΟλΑΟ

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

Ακπιβέρ Απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.
ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ
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