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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   142/2016 
 

 ΘΕΜΑ  10ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης 
αναφορικά με την άσκηση ή μη ανακοπής κατά  επιταγών προς  
εκτέλεση, κατά Δήμου.  

 

 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  25η  του μηνός  Iουλίου, του έτους 2016, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 12894/21-07-2016 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και 
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 
τέσσερα  (4), ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος - Αντιπρόεδρος - Προεδρεύων, 
2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, ο 
οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νο. 
 

Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Στάμου 
Γεώργιος, 3.Δόσχορης Κων/νος. 
 

Επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η από 8/7/2016 επιταγή προς εκτέλεση δυνάμει του υπ’ αριθ. 61/2016 
πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθ. 432/2010 Απόφασης  
Ειρηνοδικείου Αθηνών, που κατέστη τελεσίδικη μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 
3933/2015 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία 
υποχρεώθηκε ο Δήμος να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία 
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  ποσό 8.800,00 € ως 
επιδικασθέν κεφάλαιο, για τις υπηρεσίες κατάρτισης των οικονομικών 
καταστάσεων, που παρείχε στον τέως Δήμο Αγίων Θεοδώρων, χρήσης έτους 
2004, χωρίς να εξοφληθεί, ποσό 4.042,23€ για τόκους υπερημερίας, ποσό 
150,00€ για δικαστική δαπάνη,  ποσό 96,00€ για τέλη απογράφου και ποσό  
390,00€ για τα έξοδα σύνταξης της παρούσας επιταγής, ήτοι συνολικό 
ποσό 13.478,23€. 
2. Η από 8/7/2016 επιταγή προς εκτέλεση δυνάμει του υπ’ αριθ. 62/2016 
πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθ. 1889/2010 Απόφασης  
Ειρηνοδικείου Αθηνών, που κατέστη τελεσίδικη μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 
3934/2015 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία 
υποχρεώθηκε ο Δήμος να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία 
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  ποσό 8.874,57 € 
ως επιδικασθέν κεφάλαιο, για τις υπηρεσίες κατάρτισης των οικονομικών 
καταστάσεων, που παρείχε στον τέως Δήμο Αγίων Θεοδώρων,  



χρήσης έτους 2005, χωρίς να εξοφληθεί, ποσό 3.971,64€ για τόκους 
υπερημερίας, ποσό 170,00€ για δικαστική δαπάνη,  ποσό 94,80€ για τέλη 
απογράφου και ποσό  390,00€ για τα έξοδα σύνταξης της παρούσας 
επιταγής, ήτοι συνολικό ποσό 13.501,01€. 
3. Η  από 8/7/2016 επιταγή προς εκτέλεση δυνάμει του υπ’ αριθ. 
188/2016 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθ. 3933/2015  
απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώθηκε ο 
Δήμος να καταβάλει στην προαναφερόμενη ενάγουσα εταιρεία ποσό 300,00 € 
για δικαστική δαπάνη και ποσό  390,00€ για τα λοιπά έξοδα , ήτοι συνολικό 
ποσό 690,00€. 
4. Η  από 8/7/2016 επιταγή προς εκτέλεση δυνάμει του υπ’ αριθ. 
189/2016 πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθ. 3934/2015  
απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ομοίως 
υποχρεώθηκε ο Δήμος να καταβάλει στην προαναφερόμενη ενάγουσα 
εταιρεία ποσό 300,00 € για δικαστική δαπάνη και ποσό  390,00€ για τα λοιπά 
έξοδα, ήτοι συνολικό ποσό 690,00€. 
 Ακολούθως, ο κ. Αντιπρόεδρος ζήτησε τον διορισμό πληρεξουσίου 
δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ανακοπής 
κατά των ανωτέρω επιταγών προς εκτέλεση και να προασπίσει τα δημοτικά 
συμφέροντα. 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και  
τις διατάξεις του Ν. 4194/2013, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών της 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 
 

Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γεώργιο, προκειμένου 
να προβεί στη σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την άσκηση ή μη 
ανακοπής κατά των προαναφερόμενων επιταγών προς εκτέλεση της 
εταιρείας «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  κατά του 
Δήμου. 

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
 Για τη σύνταξη της ανωτέρω γνωμοδότησης κρίνεται ότι θα απαιτηθούν 
δύο (2) ώρες. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   142/2016. 
                                 
         Ο Αντιπρόεδρος - Προεδρεύων           Τα Μέλη 
 

  της Οικονομικής Επιτροπής     ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος 
 

                                                              ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων 
                                                                               

                                                                              ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος                                                            
              ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος 
 


