
 

 

 

 

 

Π  Ρ  Α  Κ  Σ  Η  Κ  Ο   21/2011 
 σνεδρίαζη ηης  Οικονομικής Δπιηροπής  

ηοσ ΓHMOY KYΘHPΧN 

Αριθμός Απόθαζης  101/2011 

ΘΔΜΑ:  Γηνξηζκόο πιεξεμνπζίνπ Γηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ . 

       Σηα  Κύζεξα ζήκεξα, 21-12-2011 θαη ώξα 13:30  ήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ κεηά ηελ από 21-12-2011 θαηεπείγνπζα πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ 

επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηα κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηοσ N.3852/2010. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη 

ππάξρεη  λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα  6 ήηνη :                  

 

                   ΠΑΡΟΝΣΔ                                                                          ΑΠΟΤΗΑΕΟΝΣΔ 

1.ΛΟΤΡΑΝΣΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Ανηιπρόεδρος   1.ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΘΔΟΓΧΡΟ Πρόεδρος               

2.ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ  ΜΗΥΑΖΛ  Σακηικό Μέλος   

3.ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ      >>     

4.ΒΔΝΔΡΖ ΣΑΤΡΟ                             >> 

5.ΛΑΥΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ                          >> 

6.ΦΑTΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                       >>        

                                                               

       Ο  Πξνεδξεύσλ Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο  ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ  θήξπμε  ηελ  

έλαξμε  ηεο  ζπλεδξίαζεο  ηεο Δπηηξνπήο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην κόλν ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  

έζεζε ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ην ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο:    

 

        Τελ 19/12/2011 ζπδεηήζεθε ζην Δηξελνδηθείν Κπζήξσλ ε  αλαθνπή πνπ άζθεζε ν Γήκνο  

Κπζήξσλ, θαηά ηεο ππ. αξ. 13/2011 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνu Κπζήξσλ. Τελ ίδηα εκέξα 

επηδόζεθε ζην Γήκν Κπζήξσλ από δηθαζηηθό επηκειεηή, Καηαζρεηήξην εηο ρείξαο ηξίησλ  (Δζληθή 

Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη Αγξνηηθή Τξάπεδα) ηελ νπνία επέβαιιε εηο βάξνο ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ, ε 

Κνηλνπξαμία ΔΓΔ κε ηελ Δπσλπκία Βαξνύλεο Νηθόιανο ηνπ Μηραήι- Γαζθαιάθεο Δπζηξάηηνο ηνπ 

Αλαζηαζίνπ κε ην από 9/12/2011 θαηαζρεηήξην έγγξαθό ηεο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ ππ. αξ. 13/2011 

Γηαηαγή Πιεξσκήο ηεο Γηθαζηνύ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Πεηξαηά, θ.Βηνιέηαο Λαγνγηάλλε .  

       Σηε ζπλέρεηα επηδόζεθε ζην Γήκν Κπζήξσλ ζηηο 20/12/2011 Δπηζηνιή ηεο ΔΤΔ (Καηάζηεκα 

Κπζήξσλ 380) κε ηελ νπνία γίλεηαη  Αλαγθαζηηθή Καηάζρεζε πνζνύ 13.255,83  Δπξώ ζην 

ινγαξηαζκό πνπ ηεξεί ν Γήκνο καο  
 

       Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2011, θαη ηνλ Κ.Π.Γ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Η  Ε Δ Η  ΟΜΟΦΧΝΑ 

 
Θεσξεί ην ζέκα θαηεπείγνλ . 

 

Α. Γηνξίδεη πιεξεμνύζην Γηθεγόξν ηνπ Γήκνπ, ην Γηθεγόξν Πεηξαηά ,ΑΛΟΗΕΟ  ΔΜΜΑΝΟΥΖΛ ηνπ 

ΣΤΑΜΑΤΗΟΥ, Α.Μ. 3328 ΓΣΠ πξνθεηκέλνπ 

 

1. Να αζθήζεη αλαθνπή θαηά ηεο θαηάζρεζεο εηο ρείξαο ηξίησλ (Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη 

Αγξνηηθή Τξάπεδα) ηελ νπνία επέβαιιε εηο βάξνο ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ ε Κνηλνπξαμία ΔΓΔ κε ηελ 

Δπσλπκία Βαξνύλεο Νηθόιανο ηνπ Μηραήι-Γαζθαιάθεο Δπζηξάηηνο ηνπ Αλαζηαζίνπ κε ην από 

9/12/2011 θαηαζρεηήξην έγγξαθό ηεο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ ππ. Αξ. 13/2011 Γηαηαγή Πιεξσκήο 

ηεο Γηθαζηνύ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Πεηξαηά θ.Βηνιέηαο Λαγνγηάλλε. 

 

2. Να αζθήζεη αίηεζε αλαζηνιήο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε δπλάκεη ηνπ 

σο άλσ θαηαζρεηεξίνπ εγγξάθνπ θαη λα αηηεζεί ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο έσο ηελ δεκνζίεπζε 

ηειεζίδηθεο απόθαζεο επί  ηεο σο άλσ αλαζηνιήο.  

ΑΔΑ: 45ΨΡΩΛΨ-Δ3Ζ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Να εθπξνζσπήζεη ην Γήκν Κπζήξσλ θαηά ηελ εθδίθαζε όισλ ησλ σο άλσ ελδίθσλ κέζσλ ελώπηνλ 

ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

 

4. Δγθξίλεη ε ακνηβή ηνπ αλσηέξσ  δηθεγόξνπ λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα πεξί 

Γηθεγόξσλ θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, θαη λα  βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.00.6111 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011, α/α δέζκεπζεο 289. Ψεθίδεη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 1200,00 Δπξώ. 

 

Β. Οξίδεη αξκόδην δηθαζηηθό επηκειεηή λα θάλεη όιεο ηεο απαηηνύκελεο επηδόζεηο  αλαθνξηθά κε ηηο σο 

άλσ ππνζέζεηο. 

 

1. Δγθξίλεη ε ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθαζηηθνύ επηκειεηή  λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία, θαη λα  βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.00.6494 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2011, α/α δέζκεπζεο 294. Ψεθίδεη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 270,00 Δπξώ. 

 

Απηή  ε  απόθαζε  έιαβε  αύμνληα  αξηζκό 101/2011 

Σπληάρζεθε  ην  παξόλ  πξαθηηθό  θαη  ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ 

 

 

O  ΠPOEΓPEΤΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  T A   M E Λ H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΤΡΑΝΣΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

 

1. ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ ΜΗΥΑΖΛ 

 

2. ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

3. ΒΔΝΔΡΖ ΣΑΤΡΟ 

 

4. ΛΑΥΑΝΑ  ΑΝΣΧΝΗΟ 

 

5.ΦΑΣΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

ΑΔΑ: 45ΨΡΩΛΨ-Δ3Ζ


