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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ     Αξηζ. Απόθ:  36/2014 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΚΑΟΤ         
 

Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

από ην 10
ν  

πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ  

Δήκνπ Κάζνπ 

 
Θέκα : «Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ  Δήκνπ Κάζνπ γηα ηελ εληνιή   αίηεζεο αλαζηνιήο 

εθηέιεζεο» 

                                  

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα  ηε 3ε Ηνπλίνπ 2014 εκέξα Σξίηε θαη ώξα  12:00   

ζπλήιζε   ζε   ζπλεδξίαζε   ε  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή Γήκνπ  Κάζνπ, κεηά από ηειεθσληθή  πξόζθιεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ πξνο  ηα κέιε  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10. 

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν -7- κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 

- 5 - κέιε: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε       Α Π Ο Ν Σ Ε      

 

1. Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο         1. Κσλζηαληίλνο  Μελάο, αλ θαη λόκηκα  πξνζθιήζεθε 

2. Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, Αληηπξόεδξνο 2. Αξπαηδή Φσηεηλή, αλ θαη λόκηκα  πξνζθιήζεθε 

3. Μαξία Φξαγθνύιε, Μέινο                                        

4. Δκκαλνπήι νθίιιαο 

5. Αληώληνο  Εάγνξαο, Μέινο 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ  ππάιιειν Υαιθηά ηακαηίλα.    

        

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε αλέγλσζε ηελ από 3-6-2014 

γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ Ρόδνπ θ. Γεκεηξίνπ αιακαζηξάθε, πνπ έρεη σο εμήο: «Πξνο θ. Γήκαξρν 

Κάζνπ. Κύξηε Γήκαξρε. ύκθσλα κε ηηο πεξηπηώζεηο ηγ΄, ηε΄ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν.3852/10 «Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη όξγαλν παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: α) .. ..ηγ΄) απνθαζίδεη γηα ηελ 

άζθεζε όισλ ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαη ελδίθσλ κέζσλ» …, ηε΄) απνθαζίδεη γηα ηελ πξόζιεςε 

πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ θαη γηα ηελ αλάθιεζε ηεο πιεξεμνπζηόηεηάο ηνπ, ζε όζνπο δήκνπο, είηε δελ 

έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη, κε κεληαία αληηκηζζία, είηε απηνί πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί δελ έρνπλ 

δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζε αλώηαηα δηθαζηήξηα….. 2. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηβ΄, ηγ΄θαη ηδ΄ ηεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ε απόθαζε ιακβάλεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ, ε αλππαξμία 

ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο…..».     

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν Φξαγθηόο Βόδνο ηνπ Αιθηβηάδε, θάηνηθνο Γ.Γ. Όζνπο ηνπ Γήκνπ 

Καξπάζνπ άζθεζε ελαληίνλ ηνπ Γήκνπ ζαο ηελ από 22-5-2013 αίηεζή ηνπ, κε ηελ νπνία δεηνύζε ηελ 

έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο γηα λα ππνρξεσζεί λα θαηαβάιεη ζαπηόλ ην πνζό ησλ 23.119,80 επξώ, γηα 

ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνπλ ζαπηήλ θαη θπξίσο κε βάζε ην κε αξηζκό 14/10-12-2008 ηηκνιόγην παξνρήο 

ππεξεζηώλ πνπ εμέδσζε απηόο, πνπ αθνξά ηελ πιεξσκή ηνπ 2
νπ

 ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ 

«ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟ ΟΓΟΤ ΔΜΠΟΡΔΗΟΤ - ΦΡΤ» πνπ αθνξνύζε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιηώλ 

ηζηώλ θσηηζκνύ ηεο νδνύ από ην Δκπνξεηό έσο ην Φξύ ηνπ Γήκνπ ζαο, κε πξνϋπνινγηζκό δαπάλεο 

57.820,00 επξώ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ αλέιαβε κε ην κε αξ. 

ΑΔΑ: 6Ι8ΧΩΕΙ-ΛΛΒ



ειίδα 2 από 4 

 

πξση. 325/16-2-2005 ζπκθσλεηηθό θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. 1/2005 απόθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ζαο. 

Δπί ηεο αίηεζεο απηήο εθδόζεθε ε κε αξηζκό 497/2013 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Γηθαζηή ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Ρόδνπ, Πξσηνδίθε, Λάδαξνπ Βαιζακή, ε νπνία ηελ έθακε δεθηή θαη ππνρξέσζε ην Γήκν 

ζαο λα θαηαβάιεη ζηνλ παξαπάλσ εξγνιάβν ην πνζό ησλ 23.119,80, κε ην λόκηκν ηόθν από ηελ επόκελε 

ηεο έθδνζεο ηνπ παξαπάλσ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ, ήηνη από 11-12-2008 κέρξη ηελ εμόθιεζε θαη 

πνζό 231,00 επξώ γηα ηε δηθαζηηθή δαπάλε. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιιόκελεο δηαηαγήο πιεξσκήο ν παξαπάλσ εξγνιάβνο επέδσζε ζην Γήκν 

ζαο ζηηο 5-6-2013 αληίγξαθν ηνπ πξώηνπ απνγξάθνπ εθηειεζηνύ ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο κε ηελ παξά 

πόδαο απηνύ από 28-5-2013 επηηαγή γηα εθηέιεζε, κε ηελ νπνία επηηάζζεηαη ην Γήκνο ζαο λα θαηαβάιεη 

ζαπηόλ:  

α) γηα επηδηθαζζείζα δηθαζηηθή δαπάλε ην πνζό ησλ 231,00 επξώ,  

β) γηα έθδνζε ηνπ αληηγξάθνπ ην πνζό ησλ 950,00 επξώ,  

γ) γηα ζύληαμε ηεο επηηαγήο ην πνζό ησλ 450,00 επξώ,  

δ) γηα ηελ εληνιή πξνο επίδνζε ηεο επηηαγήο ην πνζό ησλ 650,00 επξώ  

ε) γηα επίδνζε ηεο απόθαζεο θαη ιόγσ απνζηάζεσο ην πνζό ησλ 850,00 επξώ  

ζη) γηα επηδηθαζζέληεο ηόθνπο ζύκθσλα κε ην δηαηαθηηθό ηεο παξαπάλσ δηαηαγήο πιεξσκήο ην πνζό ησλ 

9.117,64 επξώ θαη 

 δ) γηα επηδηθαζζέλ θεθάιαην ην πνζό ησλ 23.119,80 επξώ, ήηνη ζπλνιηθά ην πνζό ησλ 35.368,44 επξώ. 

Καηά ηνπ Φξαγθηνύ Βάδνπ, ηεο παξαπάλσ δηαηαγήο πιεξσκήο θαη ηεο παξά πόδαο ηνπ αληίγξαθν ηνπ 

πξώηνπ απνγξάθνπ εθηειεζηνύ απηήο από 28-5-2013 επηηαγήο γηα εθηέιεζε, άζθεζα, κεηά από 

πξνθνξηθή εληνιή ζαο, γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ζαο ηελ από 17-6-2013 θαη κε αξηζκό θαηάζεζεο 

379/21-6-2013 αλαθνπή ηνπ, πνπ απεπζύλεηαη ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Ρόδνπ, δηθάζηκνο ηεο νπνίαο 

νξίζηεθε ε 28-1-2016, θαη κε ηελ νπνία δεηείηαη ε αθύξσζε απηώλ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζ’απηήλ. Παξά ηελ άζθεζε ηεο αλαθνπήο ε δηαηαγή πιεξσκήο είλαη εθηειεζηή, γηαπηό ν Φξαγθηόο Βάδνο 

κόιηο θνηλνπνίεζε ζην Γήκν ζαο ην παξαπάλσ αληίγξαθν εμ απνγξάθνπ ηεο παξαπάλσ δηαηαγήο 

πιεξσκήο θαη ηελ παξά πόδαο απηήο από 28-5-2013 επηηαγή γηα εθηέιεζε πξνέβε ζε θαηάζρεζε εηο 

ρείξαο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, κε απνηέιεζκα ε Σξάπεδα λα δεζκεύζεη ηα ρξήκαηα πνπ είρε 

θαηαηεζεηκέλα ζ’απηήλ ν Γήκνο ζαο θαη πξννξίδνληαλ γηα κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνύ, ηελ νπνία 

δέζκεπζε αλαγθάζηεθε ε Σξάπεδα λα άξεη. Σν ίδην όκσο πξνζπαζεί λα θάλεη θαη πάιη θαη κε άιιεο 

ηξάπεδεο γηα λα καο αλαγθάζεη ην Γήκν ζαο λα πιεξώζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα κε 

κπνξεί λα πξνβεί ζηελ πιεξσκήο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαη γεληθά ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ πξνο ηξίηνπο, 

πνπ έρνπλ άκεζε αλάγθε ησλ όζσλ ηνπο νθείιεη. Δθηόο από απηό ν Φξαγθηνύ Βόδνο απεηιεί όηη ζα 

πξνβεί θαη ζε αλαγθαζηηθή θαηάζρεζε ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ζαο, κε αλεπαλόξζσηε γηα καο 

πιηθή αιιά θαη εζηθή βιάβε, θαζόζνλ αλ ν θαζνύ πξνβεί ζε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θηλεηώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ (γξαθεία, θνκπηνύηεξ θιπ.) δελ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί νκαιά θαη θπζηθά 

ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε όιεο ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο πνιίηεο 

θαη θαηνίθνπο ηεο αθξηηηθήο Κάζνπ.  

Δλόςεη ηνπ όηη νη ιόγνη ηεο αλαθνπήο ηνπ Γήκνπ ζαο ζα γίλνπλ δεθηνί, κε απνηέιεζκα λα αθπξσζεί ε 

πξνζβαιιόκελε δηαηαγή πιεξσκήο θαη ε πξνζβαιιόκελε επηηαγή γηα εθηέιεζε θαη επνκέλσο ζα ππνζηεί 

ν Γήκνο ζαο δεκία πνπ δελ κπνξεί λα επαλνξζσζεί αλ εθηειεζηεί απηή, ελόςεη θαη ηνπ όηη ν Φξαγθηόο 
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Βόδνο δελ έρεη πεξηνπζία νύηε εηζνδήκαηα νύηε θαη ηε δπλαηόηεηα λα επηζηξέςεη ό,ηη ζα  εηζπξάμεη κε 

ηελ εθηέιεζε, ζπληξέρεη επείγνπζα πεξίπησζε θαη επηθείκελνο θίλδπλνο, γηαπηό πξέπεη λα αζθεζεί από ην 

Γήκν ζαο αίηεζε λα αλαζηαιεί ε εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο δηαηαγήο πιεξσκήο θαη ηεο επηηαγήο γηα 

εθηέιεζε θαη γεληθά ε όιε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηειεζίδηθεο 

απόθαζεο επί ηεο αλαθνπήο καο θαη κάιηζηα κε ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο».  

Μεηά ηελ παξαπάλσ γλσκνδόηεζε πξέπεη λα αλαζέζνπκε ηελ εληνιή γηα άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο 

εθηέιεζεο ζην δηθεγόξν Ρόδνπ θ. Γεκήηξην αιακαζηξάθε ηνπ πύξνπ (ΑΜ 120).  

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

είδε 

1.- Σηο παξαγξάθνπο 1 πεξηπηώζεηο ηγ΄ θαη ηε΄  θαη 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010.  

2.- Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Ν.3463/06 

3.- Σν γεγνλόο όηη ζηνλ Γήκν δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη, κε κεληαία αληηκηζζία 

4.- Σηο παξαγξάθνπο 2 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2753/99 θαη ηελ ηζρύνπζα ΚΤΑ θαη΄ εμνπζηνδόηεζε 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2753/199 

5.- Σνλ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ 

6.-  Σε κε αξηζκό 497/2013 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Γηθαζηή ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Ρόδνπ 

 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η       Ο κ ό θ ω λ α : 

 

 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Ρόδνπ θ. Γεκήηξην αιακαζηξάθε ηελ πιεξεμνπζηόηεηα, ηελ εληνιή θαη ην 

δηθαίσλα λα αζθήζεη  γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ καο ελαληίνλ ηνπ Φξαγθηνύ Βόδνπ ηνπ Αιθηβηάδε 

αίηεζε γηα αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο κε αξηζκό 497/2013 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Γηθαζηή ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Ρόδνπ Πξσηνδίθε Λάδαξνπ Βαιζακή  θαη ηεο παξά πόδαο ηνπ αληίγξαθν ηνπ 

πξώηνπ απνγξάθνπ εθηειεζηνύ απηήο από 28-5-2013 επηηαγήο γηα εθηέιεζε θαη θάζε άιιεο πξάμεο 

εθηέιεζεο. Να δεηήζεη ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο 

θαη ηεο επηηαγήο γηα εθηέιεζε. Να παξαζηεί ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Ρόδνπ θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο, όπνηε νξηζηεί αξρηθά ή ζε 

άιιε δηθάζηκν κεηά από αλαβνιή ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν, λα ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζρεηηθά 

ζεκεηώκαηα, λα πξνζθνκίδεη έγγξαθα θαη λα εμεηάδεη κάξηπξεο θαη γεληθά λα πξνβεί ζε όιεο ηηο λόκηκεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ επδνθίκεζε ηεο αίηεζεο πνπ ζα αζθήζεη.    

2. Ζ ακνηβή ηνπ παξαπάλσ δηθεγόξνπ ζα θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γηθεγόξσλ θαη ηηο 

ζρεηηθέο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο. 

 

 

Ζ απόθαζε πήξε α/α 36/2014   

 

πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ι8ΧΩΕΙ-ΛΛΒ



ειίδα 4 από 4 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟ                           ΣΑ ΜΕΛΗ 

ππ: Γεώξγηνο  Εκκ. Κνπξηαληάθεο                     ππ: Επαγγειία  Δεκεηξίνπ 

 ππ: Μαξία Φξαγθνύιε 

 ππ: Εκκαλνπήι νθίιιαο 

 ππ: Αληώληνο Ζάγνξαο 

  

                                                         

 

         

        ωζηό  απόζπαζκα από 

          ην βηβιίν πξαθηηθώλ                                    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Ο. Ε  ΚΑΟΤ                           Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ           

 

 

 

   

     Γεώξγηνο  Εκκ. Κνπξηαληάθεο                        ηακαηίλα Θ. Υαιθηά 
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