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Λήψη απόφασης περί 

άσκηση ανακοπής ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Βόλου 

κατά της υπ’ αριθ. 

110/2016 διαταγής 

πληρωμής του 
Ειρηνοδικείου Βόλου και 

των από 12-07-2016 και 

09-07-2021 επιταγών προς 
πληρωμή καθώς και 

διορισμός πληρεξούσιου 

δικηγόρου της 

Επιχείρησης. 

 

 

 
 

 

 

Μούτος 

Ιωάννης 

 

Κατόπιν της κατ’ άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και από 16-

07-2021 γνωμοδοτήσεως του δικηγόρου Βόλου Κων/νου 

Γ. Κλειδωνάρη, αποφασίζεται η άσκηση ανακοπής 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά της Αντιγόνης 

Λάμπρου του Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια, της 

υπ’ αριθ. 110/2016 διαταγής πληρωμής του 

Ειρηνοδικείου Βόλου και των από 12-07-2016 και 09-

07-2021 επιταγών προς πληρωμή και διορίζεται 
πληρεξούσιος δικηγόρος της Επιχείρησης ο δικηγόρος 

Βόλου Κωνσταντίνος Γ. Κλειδωνάρης, ΑΜ ΔΣΒ 242, 

στον οποίο παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα, να 

συντάξει, καταθέσει και επιδώσει την ανωτέρω ανακοπή, 

καθώς και να παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου 

Δικαστηρίου κατά την συζήτησή της και για την 

υποστήριξη της, αντί αμοιβής των 600,00 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ από 144,00 ευρώ και συνολικά 744,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εκδόσεως 

διπλοτύπων ΔΣΒ κατάθεσης, παράστασης και 

προτάσεων, σύμφωνα με την από 21-07-2021οικονομική 

προσφορά του. 
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Λήψη απόφασης περί 

άσκηση ανακοπής ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Βόλου 

κατά της υπ’ αριθ. 

117/2018 διαταγής 
πληρωμής του 

Ειρηνοδικείου Βόλου και 

των από 26-04-2018 και 

09-07-2021 επιταγών  
προς πληρωμή καθώς και 

διορισμός  πληρεξούσιου 

δικηγόρου της 
Επιχείρησης 

 

 

 

 

 

 

Μούτος 

Ιωάννης 

 

Κατόπιν της κατ’ άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και από 16-

07-2021 γνωμοδοτήσεως του δικηγόρου Βόλου Κων/νου 

Γ. Κλειδωνάρη, αποφασίζεται η άσκηση ανακοπής 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά της Θεοτίμης 

Βακαλούδη του Κωνσταντίνου, της υπ’ αριθ. 117/2018 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόλου και των 

από 26-04-2018 και 09-07-2021 επιταγών  προς 

πληρωμή και διορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος της 

Επιχείρησης ο δικηγόρος Βόλου Κωνσταντίνος Γ. 
Κλειδωνάρης, ΑΜ ΔΣΒ 242, στον οποίο παρέχεται η 

εντολή και πληρεξουσιότητα, να συντάξει, καταθέσει και 

επιδώσει την ανωτέρω ανακοπή, καθώς και να 

παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά 

την συζήτησή της και για την υποστήριξη της, αντί 

αμοιβής των 670,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ από 160,80 ευρώ 

και συνολικά 830,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 

εξόδων εκδόσεως διπλοτύπων ΔΣΒ κατάθεσης, 

παράστασης και προτάσεων, σύμφωνα με την από 21-

07-2021 οικονομική προσφορά του. 
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Λήψη απόφασης περί 
άσκηση ανακοπής ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Βόλου 

κατά της συντηρητικής 

κατάσχεσης (άρθρ. 724 
ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε 

στα χρηματικά διαθέσιμα 

της Επιχείρησης στην 
Τράπεζα Πειραιώς, με το 

από 30-06-2021 

κατασχετήριο έγγραφο, 

καθώς και διορισμός 
πληρεξούσιου δικηγόρου 

της Επιχείρησης. 

 

 

 

 

 

 

Μούτος 

Ιωάννης 

Κατόπιν της κατ’ άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και από 16-

07-2021 γνωμοδοτήσεως του δικηγόρου Βόλου Κων/νου 

Γ. Κλειδωνάρη, αποφασίζεται η άσκηση ανακοπής 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά των Ευαγγελίας 

Χατζηδάκη του Μιχαήλ, Θεοτίμης Βακαλούδη του 

Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Λάμπρου του Νικολάου, 

συζ. Ιωάννη Αμούντζια και της συντηρητικής 

κατάσχεσης (άρθρ. 724 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα 

χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα 
Πειραιώς, με το από 30-06-2021 κατασχετήριο έγγραφο, 

διορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος της Επιχείρησης ο 

δικηγόρος Βόλου Κωνσταντίνος Γ. Κλειδωνάρης, ΑΜ 

ΔΣΒ 242, στον οποίο παρέχεται η εντολή και 

πληρεξουσιότητα, να συντάξει, καταθέσει και επιδώσει 

την ανωτέρω ανακοπή, καθώς και να παρασταθεί 

ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά την συζήτησή 

της και για την υποστήριξη της, αντί αμοιβής 710,00 

ευρώ πλέον ΦΠΑ από 170,40 ευρώ και συνολικά 880,40 
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ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εκδόσεως 

διπλοτύπων ΔΣΒ κατάθεσης, παράστασης και 

προτάσεων, σύμφωνα με την από 21-07-2021 
οικονομική προσφορά του. 
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Λήψη απόφασης σχετικά 

με παροχή 

εξουσιοδότησης του 
Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

για υπογραφή κάθε 

εγγράφου που απαιτείται 
για την τήρηση της 

προδικασίας αναφορικά με 

την άσκηση ανακοπών και 
ειδικότερα την «έγγραφη 

ενημέρωση για τη 

δυνατότητα επίλυσης της 

διαφοράς με 
διαμεσολάβηση», κατ’ 

άρθρ. 3 παρ. 2 ν. 

4640/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μούτος 

Ιωάννης 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε 

λεπτομερώς από τον δικηγόρο Κων/νο Γ. Κλειδωνάρη 

για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης των 

υποθέσεων που αφορούν τις ανακοπές κατά των υπ’ 

αριθ. 110/2016 και 117/2018 διαταγών πληρωμής του 

Ειρηνοδικείου Βόλου και κατά της συντηρητικής 

κατασχέσεως που επιβλήθηκε από τις Ευαγγελία 

Χατζηδάκη του Μιχαήλ, Θεοτίμη Βακαλούδη και 

Αντιγόνη Λάμπρου, με το από 30-06-2021 κατασχετήριο 

έγγραφο συντηρητικής κατασχέσεως (724 ΚΠολΔ) σε 
βάρος των απαιτήσεων της Δημοτικής Επιχείρησης στα 

χέρια της Τράπεζας Πειραιώς και συγκεκριμένα στα 

χρηματικά ποσά που δικαιούται να λάβει η Δημοτική 

Επιχείρηση είτε από παρούσες καταθέσεις είτε από 

μελλοντικές και να παρακρατήσει συνολικό ποσό 

18.049,76 ευρώ και συγκεκριμένα για ποσό 5.381,85 

ευρώ από την πρώτη, για ποσό 8.164,82 ευρώ για την 

δεύτερη και για ποσό 4.503,59 για την τρίτη, καθώς 

επίσης και για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 

διαμεσολάβηση, αλλά και αφού ενημερώθηκε αναλυτικά 

και για τους λοιπούς εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης 

των ανωτέρω υποθέσεων και ιδίως για τον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό του άρθρου 214 Α ΚΠολΔ, τη δικαστική 

μεσολάβηση του άρθρου 214Β ΚΠολΔ και τη διαιτησία 

του άρθρου 868 επ. ΚΠολΔ, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Μούτο να 

υπογράψει κάθε έγγραφο που απαιτείται για την τήρηση 

της προδικασίας αναφορικά με την παραδεκτή άσκηση 

των ανωτέρω ανακοπών και ειδικότερα την «έγγραφη 

ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με 

διαμεσολάβηση», κατ’ άρθρ. 3 παρ. 2 ν. 4640/2019. 
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Λήψη απόφασης περί 

τροποποίησης – 
αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού. 

 

 
Μούτος 

Ιωάννης 

 

1./ Το Δ.Σ εγκρίνει την τροποποίηση-αναμόρφωση του 

Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Ζαγοράς Μουρεσίου Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ χρήσης 2021 όπως 

αυτή παρουσιάστηκε στην παραπάνω εισήγηση.  

2./ H παρούσα απόφαση να σταλεί στον Δήμο Ζαγοράς 

Μουρεσίου προκειμένου να εγκριθεί από το αρμόδιο 

όργανο. 
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        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
        Μούτος Ιωάννης 


