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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων µέσων-εγκριση/επικύρωση  
           εξουσιοδότησης �ηµάρχου 
ΣΧΕΤ: 1. Η µε αρ.πρωτ.εισερχ.στον �ήµο 17333/21.6.16 από 21.6.16 επιταγή  του  δικηγόρου  
             Κων.Χαρανά αξίωσης ποσού <47.230,65>€ 
          2. Η µε αρ.πρωτ. 17809/24.6.16 εξουσιοδότηση �ηµάρχου  
 

----000---- 
 
Στις 21.6.16 επιδόθηκε στον �ήµο µας η  από 21.6.16 επιταγή του δικηγόρου Κων.Χαρανά 
προς εκτέλεση του α’απογράφου εκτελεστού της µε αρ. 5153/2005 αποφασης του Εφετείου 
Αθηνών µε την οποία ο �ήµος για τους αναφερόµενους σ’αυτή λόγους επιτάσσεται στη 
πληρωµή συνολικού ποσού <47.230,65€> . Ειδικότερα το ποσό αυτό αφορά στην 
επιδικασθείσα αµοιβή δικηγόρου για την παράστασή του στη δίκη καθορισµού οριστικής τιµής 
µονάδος για την απαλλοτρίωση βάσει της µε αρ. 154/1996 Α�Σ πρώην �ήµου Αγ.Στεφάνου 
του αναφερόµενου στην απόφαση ακινήτου προς χρήση νεκροταφείου . 
Η παραπάνω µε αρ. 154/96 απόφαση είχε ακυρωθεί µε την υπ’αρ. 981/2001 απόφαση ΣτΕ. 
Η  εν λόγω απαλλοτρίωση ουδέποτε συντελέσθηκε   λόγω της ακύρωσης της προαναφερό-
µενης απόφασης αλλά και της επαναληπτικής µεταγενέστερης µε αρ. 49/2003 που κι αυτή 
ακυρώθηκε µε την υπ’αρ. 2702/14 απόφαση ΣτΕ ενώ  ουδέποτε κατατέθηκαν τα χρήµατα για 
την αποζηµίωση.  
Λόγω του κατεπείγοντος κατ’εφαρµογή της διάταξης της απρ. 2 του αρ. 58 χορηγήθηκε στον 
δικηγόρο του �ήµου η υπο σχετ. (2) εξουσιοδότηση για την άσκηση παντός ενδίκου µέσου 
κατά της υπο σχετ. (1) επιταγής εκτέλεσης  
 
Κατόπιν των ανωτέρω συντρέχει νόµιµη περίπτωση λήψης απόφασης από την Οικονοµική 
Επιτροπή για την έγκριση/επικύρωση της χορηγηθείσας εντολής προς τον δικηγόρο του 
�ήµου βάσει της υπο σχετ. (2) εξουσιοδότησης να ασκήσει για λογαριασµό του �ήµου κάθε 
προβλεπόµενο αναγκαίο ένδικο µέσο (ανακοπή, αιτηση αναστολής κλπ) ενώπιον παντός 
αρµοδίου δικαστηρίου προς απόκρουση και ακύρωση της ανω υπο στοιχ. (1) αναφερόµενης 
επιταγής και να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον �ήµο �ιονύσου ενώπιον του 
επιληφθέντος αρµοδίου �ικαστηρίου κατά την εκδίκαση και συζήτηση αυτών και γενικά να 
πράττει κάθε τι νόµιµο προς περαίωση της παρούσας εντολής. 
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