
 

 

 

 

 

Π  Ρ  Α  Κ  Σ  Η  Κ  Ο   7/2012 
 σνεδρίαζη ηης  Οικονομικής Δπιηροπής  

ηοσ ΓHMOY KYΘHPΧN 

Αριθμός Απόθαζης  9/2012 

ΘΔΜΑ: Έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο επί ηεο από 4-10-2011 θαη κε αξηζκό πξάμεο θαηάζεζεο 

δηθνγξάθνπ 19/2011 αλαθνπήο ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ θαηά ηεο 13/2011 Γηαηαγήο Πιεξσκήο . 

                   ηα Κύζεξα ζήκεξα, 9-3-2012 θαη ώξα 14:30  ήιζε ζε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ κεηά ηελ από  8-3-2012 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  5 ήηνη :  

                     ΠΑΡΟΝΣΔ                                                                    ΑΠΟΤΗΑΕΟΝΣΔ 

1. ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΘΔΟΓΧΡΟ Πρόεδρος     1.ΛΟΤΡΑΝΣΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Ανηιπρόεδρος  

2. ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ  ΜΗΥΑΖΛ  Σακηικό Μέλος  2. ΛΑΥΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ  Σακη.  Μέλος             

3. ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ     >> 

4. ΒΔΝΔΡΖ ΣΑΤΡΟ                             >> 

5. ΦΑTΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                       >>         

 

             Ο Πξόεδξνο 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:   

             ε ζπλέρεηα ησλ 98/2011 θαη  8/2012 απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ,ζέηνπκε  ζηελ 

θξίζε ηεο επηηξνπήο  ηελ  γλσκνδόηεζε ηνπ Γηθεγόξνπ  ΔΜΙΣΔΚΟΛΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ ζρεηηθά κε 

ηελ έθδνζε ηεο Γηθαζηηθήο Απόθαζεο επί ηεο από 4-10-2011 θαη κε αξηζκό πξάμεο θαηάζεζεο 

δηθνγξάθνπ 19/2011 αλαθνπήο ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ θαηά ηεο 13/2011 Γηαηαγήο Πιεξσκήο .  

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2011, ην όηη ν 5
νο

 ινγαξηαζκόο 

ηνπ έξγνπ «Γηακόξθσζε-αλαβάζκηζε θεληξηθήο νδνύ νηθηζκνύ Ληβαδίνπ Κπζήξσλ» αθνξά ηόθνπο 

ππεξεκεξίαο γηα ηνλ 1
ν
 θαη ηνλ 2

ν
 ινγαξηαζκό ηνπ έξγνπ, ησλ νπνίσλ ε όπνηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο  

δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ καο, θαη ηελ Πξάμε  51/2011 ηνπ VII  Σκήκαηνο ηνπ 

Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ε νπνία έρεη εθδνζεί γηα παξόκνηα πεξίπησζε.  

 

                                              Α Π Ο Φ Α  Η  Ε Δ Η   ομόθωνα   
 

1.Θεσξεί ην ζέκα θαηεπείγνλ. 

2.Γηνξίδεη πιεξεμνύζηνπο Γηθεγόξνπο  ηνπ Γήκνπ, ηνπο  Γηθεγόξνπο  Αζελώλ, ΔΜΙΣΔΚΟΛΟ 

ΑΝΣΩΝΙΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΙΟΤ , Α.Μ. 21397 θαη ΓΑΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ηνπ ΓΑΒΡΗΙΛ  Α.Μ. 

28981 από θνηλνύ ή ρσξηζηά λα πξνβνύλ ζηηο θάησζη ελέξγεηεο :   

α) λα ππνγξάςνπλ  θαη λα θαηαζέζνπλ έθεζε θαηά ηεο κε αξηζκό 2/2012 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Κπζήξσλ θαη λα παξαζηαζνύλ θαη λα εθπξνζσπήζνπλ ην Γήκν Κπζήξσλ θαηά ηε ζπδήηεζε απηήο, 

όπνπ θαη όηαλ νξηζηεί. 

β) λα παξαηηεζνύλ ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο από 2.3.2012 θαη κε αξηζκό πξάμεο θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ 

4/2-3-2012 αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο θνηλνπξαμίαο Δ.Γ.Δ.  κε ηελ επσλπκία "ΒΑΡΟΤΝΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ηνπ Μηραήι - ΓΑΚΑΛΑΚΗ ΔΤΣΡΑΣΙΟ ηνπ Αλαζηαζίνπ  θαη ηεο κε αξηζκό 

13/2011 δηαηαγήο πιεξσκήο ηεο θ. Δηξελνδίθνπ Πεηξαηά ε νπνία λόκηκα αλαπιήξσζε ηελ Δηξελνδίθε 

Κπζήξσλ, δπλάκεη ηεο ππ' αξηζκόλ 1604/22-3-2011 παξαγγειίαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά.  

ΑΔΑ: Β44ΤΩΛΨ-ΖΕΚ



 

 

 

 

 

γ) λα ππνγξάςνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ αίηεζε αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο, θαη' άξζξν 632 Κ.Πνι.Γ., ηεο 

κε  αξηζκό 13/2011 δηαηαγήο πιεξσκήο ηεο θ. Δηξελνδίθνπ Πεηξαηά ε νπνία λόκηκα αλαπιήξσζε ηελ 

Δηξελνδίθε Κπζήξσλ, δπλάκεη ηεο ππ' αξηζκόλ 1604/22-3-2011 παξαγγειίαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

Πεηξαηά, θαζώο επίζεο θαη λα αηηεζνύλ  ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο πεξί αλαζηνιήο 

εθηειέζεσο από ηνλ αξκόδην πξνο ηνύην Δηξελνδίθε Πεηξαηά. Να παξαζηαζνύλ  θαη λα 

εθπξνζσπήζνπλ ην Γήκν Κπζήξσλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αλσηέξσ πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη ηεο 

αηηήζεσο αλαζηνιήο όπνπ θαη όηαλ νξηζηεί. 

 3. Δγθξίλεη ε ακνηβή ησλ αλσηέξσ  λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ  

θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.                                            

 

 

Απηή  ε  απόθαζε  έιαβε  αύμνληα  αξηζκό 9/2012 

πληάρζεθε  ην  παξόλ  πξαθηηθό  θαη  ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ 

 

 

                            O  Π P O E Γ P Ο  T A   M E Λ H 

 

                                                                                           1.  ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ ΜΗΥΑΖΛ 

                                                                                         

                                                                                           2. ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

                                                                                           3. ΒΔΝΔΡΖ ΣΑΤΡΟ  

 

                    ΘΔΟΓΧΡΟ Γ. ΚΟΤΚΟΤΛΖ                4. ΦΑΣΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 
                                                                                             

ΑΔΑ: Β44ΤΩΛΨ-ΖΕΚ


