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Λήψη απόφασης περί 

ανανέωσης συµβάσεων των 

υπαλλήλων των 

βρεφονηπιακών σταθµών 

δοµών Ζαγοράς και Αγίου 

∆ηµητρίου του Δήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου για το 

έτος 2021-2022. 

 

 

 
 

Μούτος 

Ιωάννης 

1./ Να παραταθούν εκ νέου οι συμβάσεις των έξι (6) 

εργαζομένων από 1η-9-2021 μέχρι και την 31η -08-

2022 ημερομηνία λήξης του προγράμματος με τις 

ίδιες ειδικότητες που είχαν και συγκεκριμένα των 

υπαλλήλων Κυπαρίσση Γραμματή, Πριτσά Ελένη και 

Θεοχάρη Αθανασία για τον βρεφονηπιακό σταθμό 

Ζαγοράς και Γκάγκα Κρυσταλλία, Κράββαρη 

Αικατερίνη και Πολίτη Μαρία - Αννα όσον αφορά 

τον βρεφονηπιακό σταθμό Αγίου Δημητρίου.  

2./ Να σταλεί η απόφαση στον λογιστή της 

επιχείρησης προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες  
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Λήψη απόφασης περί 

τροποποίηση της υπ. αριθμ. 

5/2021 απόφασης της 

Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περί 

ορισμού προμηθευτών των 

προγραμμάτων Βοήθεια 

στο Σπίτι και 

«Βρεφονηπιακών 

Σταθμών» για το έτος 2020-

2021. 

 

 

 

Μούτος 

Ιωάννης 

\ 

 
 

 

Τροποποιούμε την υπ. αριθμ. 5/2021 απόφαση της 

Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περί ορισμού προμηθευτών των 

προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και 

«Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2020-2021 

προσθέτοντας επιπλέον ως προμηθευτή της 

επιχείρησης την εταιρία Απόστολος Τζιουμάκης & 

ΣΙΑ ΟΕ που εδρεύει στον Βόλο, η οποία ασχολείται 

με γαλακτοκομικά προϊόντα. 
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Λήψη απόφασης περί 

άσκηση ανακοπής ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Βόλου 

κατά των Θεοτίμης 

Βακαλούδη του 

Κωνσταντίνου και 

Αντιγόνης Λάμπρου του 

Νικολάου, συζ. Ιωάννη 

Αμούντζια και ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Βόλου κατά της Ευαγγελίας 

Χατζηδάκη του Μιχαήλ και 

κατά της αναγκαστικής 

κατάσχεσης (άρθρ. 982 

ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε 

στα χρηματικά διαθέσιμα 

της Επιχείρησης στην 

Τράπεζα Πειραιώς, με το 

από 23-07-2021 

κατασχετήριο έγγραφο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μούτος 

Ιωάννης 

Την άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Βόλου κατά των Θεοτίμης Βακαλούδη του 

Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Λάμπρου του 
Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια και ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατά της 

Ευαγγελίας Χατζηδάκη του Μιχαήλ και κατά της 

αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 982 ΚΠολΔ), που 
υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της 

Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 23-

07-2021 κατασχετήριο έγγραφο, που επιδόθηκε 
στην Δημοτική Επιχείρηση την 01-09-2021, και 

ορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος της Επιχείρησης 

ο δικηγόρος Βόλου Κωνσταντίνος Γ. Κλειδωνάρης, 

ΑΜ ΔΣΒ 242, στον οποίο θα δοθεί η εντολή και 
πληρεξουσιότητα, να συντάξει, καταθέσει και 

επιδώσει τις ανωτέρω ανακοπές, καθώς και να 

παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου 
κατά την συζήτησή τους και για την υποστήριξη 

των, αντί αμοιβής 710,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ από 

170,40 ευρώ και συνολικά 880,40 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εκδόσεως 

διπλοτύπων ΔΣΒ κατάθεσης, παράστασης και 

προτάσεων για την ανακοπή ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Βόλου και το ποσό των 950,00 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ από 228,00 ευρώ και συνολικά 

1.178,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 

εκδόσεως διπλοτύπων ΔΣΒ κατάθεσης, 
παράστασης και προτάσεων για την ανακοπή 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, 

σύμφωνα με την από 01-09-2021 οικονομική 
προσφορά του. 
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Λήψη απόφασης περί 

άσκηση αιτήσεων 

ασφαλιστικών μέτρων 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Βόλου και του Μονομελούς 

πρωτοδικείου Βόλου για 

την αναστολή της 

αναγκαστικής εκτελέσεως 

εις χείρας τρίτου, που 

επιβλήθηκε από τις Θεοτίμη 

Βακαλούδη και Αντιγόνη 

Λάμπρου, καθώς και την 

Ευαγγελία Χατζηδάκη 

αντίστοιχα 

 

 

 

 

 

 
Μούτος 

Ιωάννης 

 

1./ Αποφασίζεται η άσκηση αιτήσεων 

ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Βόλου και του Μονομελούς 

πρωτοδικείου Βόλου για την αναστολή της 

αναγκαστικής εκτελέσεως εις χείρας τρίτου, που 

επιβλήθηκε από τις Θεοτίμη Βακαλούδη και 

Αντιγόνη Λάμπρου, καθώς και την Ευαγγελία 

Χατζηδάκη αντίστοιχα. 2./ Ορίζεται 

πληρεξούσιος δικηγόρος της Δημοτικής 

Επιχείρησης ο Κωνσταντίνος Γ. Κλειδωνάρης, ο 

οποίος θα εξουσιοδοτηθεί να ενεργήσει τα 

προβλεπόμενα από το νόμο για την υλοποίηση 

της προκείμενης απόφασης, καθώς και να 

παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου 

κατά την συζήτηση των αιτήσεων. 
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Λήψη απόφασης περί 

άσκησης αιτήσεως 

αναστολής ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Βόλου κατά 

των Θεοτίμης Βακαλούδη 

του Κωνσταντίνου και 

Αντιγόνης Λάμπρου του 

Νικολάου, συζ. Ιωάννη 

Αμούντζια και κατά της 

αναγκαστικής κατάσχεσης 

(άρθρ. 982 ΚΠολΔ), που 

υποβλήθηκε στα χρηματικά 

διαθέσιμα της Επιχείρησης 

στην Τράπεζα Πειραιώς, με 

το από 23-07-2021 

κατασχετήριο έγγραφο, που 

επιδόθηκε στην Δημοτική 

Επιχείρηση την 01-09-

2021, δυνάμει των υπ’ 

αριθμ. 110/2016 και 

117/2018 διαταγών 

πληρωμής καθώς και 

άσκηση αιτήσεως 

αναστολής ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Βόλου κατά της Ευαγγελίας 

Χατζηδάκη του Μιχαήλ και 

κατά της αναγκαστικής 

κατάσχεσης (άρθρ. 982 

ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε 

στα χρηματικά διαθέσιμα 

της Επιχείρησης στην 

Τράπεζα Πειραιώς, με το 

από 23-07-2021 

κατασχετήριο έγγραφο, σε 

εκτέλεση της προσωρινά 

εκτελεστής διάταξης της 

υπ  ́αριθμ. 13/2020 

οριστικής απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Βόλου με αριθμό πρώτου 

απογράφου εκτελεστού 

92/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μούτος 

Ιωάννης 

1. Την άσκηση αιτήσεως αναστολής ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Βόλου κατά των Θεοτίμης 

Βακαλούδη του Κωνσταντίνου και Αντιγόνης 

Λάμπρου του Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια 

και κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 

982 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα χρηματικά 

διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα 

Πειραιώς, με το από 23-07-2021 κατασχετήριο 

έγγραφο, που επιδόθηκε στην Δημοτική 

Επιχείρηση την 01-09-2021, δυνάμει των υπ’ 

αριθμ. 110/2016 και 117/2018 διαταγών 

πληρωμής, 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 αίτηση αναστολής με 

αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής, 

καθώς και να παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου 

Δικαστηρίου κατά την συζήτησή της προσωρινής 

διαταγής και της αιτήσεως αναστολής, αντί 

αμοιβής 740,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ από 177,60 

ευρώ και συνολικά 917,60 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εκδόσεως 

διπλοτύπων ΔΣΒ κατάθεσης, παράστασης και 

προτάσεων, και διπλότυπο για τη συζήτηση της 

προσωρινής διαταγής, καθώς και των εξόδων 

επιδόσεως, σύμφωνα με την από 06-09-2021 

οικονομική προσφορά του. 3  

2. Την άσκηση αιτήσεως αναστολής ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατά της 

Ευαγγελίας Χατζηδάκη του Μιχαήλ και κατά της 

αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 982 ΚΠολΔ), 

που υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της 

Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 

23-07-2021 κατασχετήριο έγγραφο, σε εκτέλεση 

της προσωρινά εκτελεστής διάταξης της υπ΄ 

αριθμ. 13/2020 οριστικής απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου με αριθμό 

πρώτου απογράφου εκτελεστού 92/2020, 

διορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος της 

Επιχείρησης ο δικηγόρος Βόλου Κωνσταντίνος 

Γ. Κλειδωνάρης, ΑΜ ΔΣΒ 242, στον οποίο 

παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα, να 
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συντάξει, καταθέσει και επιδώσει την ανωτέρω 

αίτηση αναστολής με αίτημα για χορήγηση 

προσωρινής διαταγής, καθώς και να παρασταθεί 

ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά την 

συζήτησή της προσωρινής διαταγής και της 

αιτήσεως αναστολής, αντί αμοιβής 790,00 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ από 189,60 ευρώ και συνολικά 

979,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 

εκδόσεως διπλοτύπων ΔΣΒ κατάθεσης, 

παράστασης και προτάσεων, και διπλότυπο για 

τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, καθώς 

και των εξόδων επιδόσεως, σύμφωνα με την από 

06-09-2021 οικονομική προσφορά του. 
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Λήψη απόφασης περί 

αποδοχής της Εισαγγελικής 

προτάσεως για τον ορισμό 

της Δημοτικής Επιχείρησης 

ως προσωρινού δικαστικού 

συμπαραστάτη, καθώς και 

τον ορισμό της Δημοτικής 

Επιχείρησης ως οριστικού 

Εποπτικού Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μούτος 

Ιωάννης 

1. Την αποδοχή της εισαγγελικής προτάσεως: α) 

για τον διορισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

ως προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη του 

Αντωνίου Παπουτσή του Ανδρέα και της 

Παγώνας μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης 

που θα εκδοθεί από το Μονομελές πρωτοδικείο 

Βόλου, επί της με αριθμ. κατάθεσης 156/2021 

αιτήσεως της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών 

Βόλου και β) για τον διορισμό της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ως Εποπτικού Συμβουλίου και την 

εν γένει ανάθεση των καθηκόντων της εποπτείας 

της δικαστικής συμπαράστασης για το χρόνο 

μετά από την τελεσιδικία της απόφασης που θα 

εκδοθεί επί της ανωτέρω αιτήσεως, σύμφωνα με 

την εισαγγελική πρόταση.  

2. Τον διορισμό του Κωνσταντίνου Γ. 

Κλειδωνάρη (ΑΜ ΔΣΒ 242), ως πληρεξουσίου 

δικηγόρου του Εποπτικού Συμβουλίου, για να 

ενεργήσει τα νόμιμα για την άσκηση αυτοτελούς 

πρόσθετης παρέμβασης, ενώπιον του αρμοδίου 

Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 14-09-2021 ή 

σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή, 

ματαίωση ή διακοπή δικάσιμο, επί της υπ αριθμ. 

καταθέσεως 156/2021 αιτήσεως της κας 

Εισαγγελέως Πρωτοδικών Βόλου προς το 

Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου. Καθορίζεται το 

ποσό των 465,00 ευρώ, του ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένου, για την κάλυψη των 

εξόδων. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 

 
 
 

7 

Λήψη απόφασης περί 
Έγκριση μελέτης παροχής 

υπηρεσιών διενέργειας 

τακτικού ελέγχου των οικ. 

Καταστάσεων διαχειριστικών 

χρήσεων 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 και 2020 

και απογραφής έναρξης 01-

01-2014 από ορκωτό ελεγκτή 

λογιστή. 

 

 

 

Μούτος 

Ιωάννης 

 

Την Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών 

διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικ. 

καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 και 

απογραφής έναρξης 01-01-2014 από ορκωτό 

ελεγκτή λογιστή.  
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       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 

        Μούτος Ιωάννης 


