
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 26εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.090/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξνπ Βαιηαδώξνπ Θαιιηόπεο γηα ηελ αίηεζε αλαίξεζεο απόθαζεο  
εηαηξείαο Γ. Κπαμεβαλίδεο-. Κπαμεβαλίδε ΟΔ  

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 09ε-Οθηωβξίνπ-2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.00κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.11619/08-
09-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ επηά(7) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ  
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

Ο Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηωλ ζεκάηωλ ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο εμήγεζε ηνπο ιόγνπο ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο πξόζθιεζεο 

ύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Λ.4555/18 ε πξόζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) 
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, 
ε πξόζθιεζε απηή κπνξεί λα επηδνζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξόζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν 
ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη 
γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. ηελ πξνθεηκέλε ζπλεδξίαζε, ην θαηεπείγνλ ηεο πξόζθιεζεο νθείιεηαη ζην όηη 
πξέπεη λα πξέπεη λα ιεθζεί ε απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δηόηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε γηα ηελ αλάζεζε 
ησλ δηθεγόξσλ θαζώο επείγνπλ ππνζέζεηο. Σν ζώκα ζπκθσλεί νκόθσλα γηα ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  3 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Με ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.105/2016 απόθαζε καο εμνπζηνδνηήζακε ηελ Γηθεγόξν εξξώλ 

Βαιηαδώξνπ Θαιιηόπε όπσο παξαζηαζεί ζηελ ζπδήηεζε ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 
Θεζζαινλίθεο (ηκήκα Γ’) ε έθεζε ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο Γ. Κπαμεβαλίδεο-. Κπαμεβαλίδε 
ΟΔ θαηά ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ηεο αξηζκ.145/2014 νξηζηηθήο απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ εξξώλ  

Σν κνλνκειέο εθεηείν Θεζζαινλίθεο πνπ ζπλεδξίαζε δεκόζηα ηελ 05-03-2018 θαη έβγαιε 
ηελ κε αξηζκό 1/2019 απόθαζε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία α) δέρεηαη ηελ 1053 έθεζε θαηά ηεο 
αξηζκ.145/2016 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ εξξώλ. Β) εμαθαλίδεη ηελ 
αξηζκ.145/2016 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ εξξώλ. Γ) Γέρεηαη ηελ αγσγή 
κεξηθά Γ) Τπνρξεώλεη ηνλ ελαγόκελν Γήκν Βηζαιηίαο λα θαηαβάιεη ζηελ ελάγνπζα λόκηκνπο ηόθνπο 
6% εηεζίσο γηα ην πνζό ηεο θύξηαο νθεηιήο από 94.208,50€ από ηελ επίδνζε ηεο αξρηθήο όκνηαο 
αγσγήο ήηνη από ηελ επνκέλε ηεο 20-10-2010. Δ) δηαηάζεη ηελ επηζηξνθή ζηελ εθθαινύζα ηνπ 
παξαβόινπ, ζπλνιηθνύ πνζνύ 200,00€ Σ) Καηαδηθάδεη ηνλ ελαγόκελν εθεζίβιεην Γήκν ζηα 
δηθαζηηθά έμνδα ηεο ελαγνύζεο θαη ησλ δύν βαζκώλ δηθαηνδνζίαο ηα νπνία νξίδεη ζε 2.500,00€ 

Με ηελ απόθαζε καο απηή πξνηείλσ λα εμνπζηνδνηήζνπκε ηελ Γηθεγόξν εξξώλ Βαιηαδώξνπ 
Θαιιηόπε, όπσο θαηαζέζεη αίηεζε αλαίξεζεο ηεο κε αξηζκό 1/2019 απόθαζε ηνπ κνλνκεινύο 
εθεηείνπ Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 & 72  
Ν.3852/201, έιαβε γλώζε ηεο ππόζεζεο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ παξνρή εληνιήο ζηελ Βαιηαδώξνπ Θαιιηόπε Γηθεγόξν εξξώλ όπσο 
θαηαζέζεη αίηεζε αλαίξεζεο ηεο κε αξηζκό 1/2019 απόθαζε ηνπ κνλνκεινύο εθεηείνπ 

Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ.  
Ο Γήκνο ζαλ αληίδηθνο θαιείηαη λα παξαζηαζεί θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ε ζε 

νπνηαδήπνηε κεη΄αλαβνιή ζπδήηεζε ε έθεζε, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ 
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Γήκνπ θαη επνκέλσο, είλαη αλαγθαίν λα δηνξηζηεί δηθεγόξνο πνπ ζα εθπξνζσπήζεη ηνλ Γήκν. 

Καζνξίδεη ηελ ακνηβή δηθεγόξνπ κε βάζεη ηνλ θώδηθα πεξί δηθεγόξσλ (Ν.4194/2013-

παξάξηεκα1) ζην πνζό ησλ 627,44€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη ην παξάβνιν ηεο θαηάζεζεο, αίηεζε αλαίξεζεο. Γηα ηελ παξάζηαζε, γηα 

κειέηε θαθέινπ, ζύληαμε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ ελώπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ 

παξαπάλσ δηθάζηκν, πξνβνιή λνκηθώλ ηζρπξηζκώλ, ζπδήηεζε ηεο έλδηθεο ππόζεζεο θαζώο 

θαη ζύληαμε θαη θαηάζεζε πξνζζήθεο θαη ζρνιηαζκό ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ αληηδίθνπ ζα 
παξζεί λεώηεξε απόθαζε. 

Σν παξαπάλσ πνζό νξίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 63 παξ.1 ηνπ Νένπ Κώδηθα 

Γηθεγόξσλ. Η δαπάλε ακνηβήο δηθεγόξνπ ζα αληηκεησπηζζεί από ηελ εγγεγξακκέλε 
πίζησζε ζηνλ Κ.Α. 00/6111 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 βάζεη 

ησλ πξνζαρζεηζνκέλσλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ έλαληη ηεο σο άλσ λόκηκεο 

πξνβιεπνκέλεο ακνηβήο. 
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν θαη Γήκαξρν Βηζαιηίαο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 90/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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