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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 
 

Πρακτικό 9ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 15η Νοεμβρίου του 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, στον Πύργο της Ηλείας, στα 

γραφεία της επιχείρησης, εις το ΛΑΤΣΕΙΟ Μέγαρο Δημοτικών Υπηρεσιών, συνήλθαν ύστερα 

από την πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα 

μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. οικ.43254/2007, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο ένδεκα μελών δήλωσαν απόψεις τους οκτώ 

(8) μέλη, ήτοι: 

Έλαβαν μέρος τα Μέλη: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ., 

2. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 

3. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

4. Αχτύπης Μαρίνης, 

5. Παπαδημητρίου Ιωάννης, 

6. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

7. Αργυρίου Γεώργιος, 

8. Μοσχοπούλου Μαρία, 

Απείχαν της διαδικασίας τα Μέλη: 

9. Γιάνναρος Χρήστος, 

10. Μπρή Αντωνία, 

11. Φάμελος Βασίλειος, 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

3. Ανάθεση υπηρεσιών σε δικηγόρο. 

Κατόπιν συνέχισε στην αναλυτική εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως 

ακολούθως: 

Εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Κατά την διαδικασία αποπληρωμής προμηθευτή μας κου Γερακίδη Νικόλαου και 

συγκεκριμένα κατά την αποπληρωμή φοροτεχνικού παραστατικού με στοιχεία Τ.Π.Υ. Νο 143 

/ 02-08-2022 εκδότη ΓΕΡΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΦΜ: 105235978) ποσού δύο 

χιλιάδων οκτακοσίων (2.800,00 €), μεταξύ λοιπών δικαιολογητικών ζητήθηκε και η 

προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, όπως ο νόμος ορίζει. 

Στην συνέχεις εκδόθηκε Χρηματικό Ένταλμα με αριθ. 44/2022, το οποίο ορίζει την καταβολή 

στον προμηθευτή του ποσού των δύο χιλιάδων εξακοσίων δέκα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε 

λεπτών (2.617,95 €) συνολικά. 

Κατά την καταβολή του ποσού στον προμηθευτή μέσω διαδικτύου (έμβασμα webbanking με 

αριθ. 14Dj4ZAtCdBARUEsJSpo της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Α.Ε.) εκ παραδρομής 

κατατέθηκε το σύνολο του Χρηματικού Εντάλματος κι όχι το ποσό των οκτακοσίων σαράντα 

ευρώ ακριβώς (840,00 €) ως οφείλαμε, το υπόλοιπο των χιλίων εννιακοσίων εξήντα ευρώ 

ακριβώς (1.960,00 €), θα έπρεπε να παρακρατηθεί και αποδοθεί στην Δ.Ο.Υ. Πύργου, 

ΑΔΑ: 9Ζ9ΩΟΕΖΩ-Δ5Ε



   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

σελίδα 2 από 2 

 

σύμφωνα με την προσκομισθείσα φορολογική ενημερότητα (αριθ. 533 / 22-08-2022 

Δ.Ο.Υ.ΠΥΡΓΟΥ). 

Σήμερα καλούμαστε να καταβάλουμε στην Δ.Ο.Υ. την οφειλόμενη παρακράτηση του ποσού 

των  χιλίων εννιακοσίων εξήντα ευρώ ακριβώς (1.960,00 €) και να αναζητήσουμε με κάθε 

ένδικο μέσο την επιστροφή του ποσού αυτού από τον κο Γερακίδη Νικόλαο. 

Προτείνω την ανάθεση στην Νομική Εταιρεία «ΔΗΜ. Δ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ν.Ε. 

(ΑΦΜ: 997851898), την πλήρη εκπροσώπησή μας κατά την: α) Σύνταξη, Επίδοση, Κατάθεση 

Αγωγής και Προτάσεων κατά τη συζήτηση στο Ειρ. Πύργου αγωγής κατά του Γερακίδη 

Νικολάου του Παναγιώτη για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.960,00 €. β) 

τον Έλεγχο ακίνητης περιουσίας. γ) Σύνταξη, Επίδοση, Κατάθεση Πιθανής αίτηση Ασφ. 

Μέτρων εξασφάλισης απαίτησης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:  

1. τους Κανονισμούς Λειτουργίας της επιχείρησης  

2. την εισήγηση του Προέδρου 

3. την προσφορά σύμφωνα με παρ. IV 

ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατά την διάρκεια της οποίας μεταξύ άλλων, 

η κα Αγγελακοπούλου Ανδριανή δήλωσε παρούσα, 

κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

  

α) Την καταβολή του ποσού των χιλίων εννιακοσίων εξήντα ευρώ ακριβώς (1.960,00 €) για 

λογαριασμό κου Γερακίδη Νικόλαο. 

β) Την ανάθεση στην στην Νομική Εταιρεία «ΔΗΜ. Δ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ν.Ε. 

(ΑΦΜ: 997851898), την πλήρη εκπροσώπησή μας κατά την: α) Σύνταξη, Επίδοση, Κατάθεση 

Αγωγής και Προτάσεων κατά τη συζήτηση στο Ειρ. Πύργου αγωγής κατά του Γερακίδη 

Νικολάου του Παναγιώτη για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.960,00 €. 

γ) Τον ορισμό αμοιβής για: γ1) Σύνταξη, Επίδοση, Κατάθεση Αγωγής και Προτάσεων κατά τη 

συζήτηση στο Ειρ. Πύργου αγωγής κατά του Γερακίδη Νικολάου του Παναγιώτη 850,00 €. γ2) 

Έλεγχος ακίνητης περιουσίας 80,00 €. γ3) Πιθανή αίτηση Ασφ. Μέτρων εξασφάλισης 

απαίτησης 450,00 €. Ορίζεται Χρόνος Καταβολής, κατά την ενέργεια των οικείων εργασιών. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 55/2022 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν 

πρακτικό και υπογράφεται κατά το νόμο ως ακολούθως.- 

 

Ο Πρόεδρος, Τα Μέλη, Ο Γραμματέας, 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

 

ΕΝΤΟΛΕΑΣ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ». 

ΥΠΟΘΕΣΗ:  Σύνταξη, Επίδοση, Κατάθεση Αγωγής και Προτάσεων κατά τη 

συζήτηση στο ΕιρΠύργου αγωγής κατά του Γερακίδη Νικολάου του Παναγιώτη 

για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 2800,00 €. 

Έλεγχος ακίνητης περιουσίας. 

Σύνταξη, Επίδοση, Κατάθεση Πιθανής αίτηση Ασφ. Μέτρων εξασφάλισης 

απαίτησης. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Σύνταξη, Επίδοση, Κατάθεση Αγωγής και 

Προτάσεων κατά τη συζήτηση στο ΕιρΠύργου αγωγής κατά του Γερακίδη 

Νικολάου του Παναγιώτη 850,00 €. 

Έλεγχος ακίνητης περιουσίας 80,00 €. 

Πιθανή αίτηση Ασφ. Μέτρων εξασφάλισης απαίτησης 450,00 €. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Κατά την ενέργεια των οικείων εργασιών. 

 

Παρακαλώ για την έγκριση των προτεινόμενων αμοιβών μου και αποστολή 

σ΄εμένα της σχετικής απόφασης του διοικητικού σας συμβουλίου. 

 

Με εκτίμηση 

Πύργος 08-11-2022 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε2 - ΠΥΡΓΟΣ 27100 
ΤΗΛ.ΓΡ.2621035035/ΚΙΝ 6972081439 

ΑΦΜ 997851898 ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 
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