
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ-ΤΣΗΘΝ  

-------------------------    

     
Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  19-4-2011 
ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ- 

ΤΣΗΘΝ 
   

Πην Τπρηθό ζήκεξα  19-4-2011 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  Ρρίτη θαη ώξα 17:00 ην Γεκνηηθό 

Ππκβνύιην ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηεο νδνύ 
(Καξαζσλνδξόκνπ 95), ύζηεξα  από  ηελ  κε  αξηζκό  πξση. 7064 πξόζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ 

ηνπ πνπ επηδόζεθε θαη δεκνζηεύηεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 
3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε πσο ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν είθνζη εθηά 

(27)  κέιε παξαβξέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο είθνζη πέληε (25)  θαη νλνκαζηηθά νη: 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ                ΑΞΝΛΡΔΠ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ                 ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ 
ΠΝΚΞΑΠΑΘΖΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ           ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ            
ΓΑΛΗΖΙ-ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ          

ΞΔΡΟΗΡΠΖ ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ      

ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛΑΠ 
ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ      

ΑΛΡΞΑ-ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ 
ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ-ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ     

ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 
ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 
ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΘΝΚΛΖΛΝ-ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ   

ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 
ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ 
ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

ΘΑΚΑΟΑΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 
ΓΑΡΝΠ ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 

ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ 

ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ 
ΡΟΔΕΝ ΚΑΟΗΑ-ΔΙΔΛΖ 

ΞΑΠΠΑΠ-ΣΟΖΠΡΝ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ 
ΞΟΝΔΓΟΝΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ  

ΔΗΟΖΛΖ ΘΑΡΠΑΟΝ    ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΤΣΗΘΝ 
ΡΑΓΑΟΖ ΘΥΠΡΝΙΑ   ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ Λ. ΤΣΗΘΝ  

ΒΑΘΝΛΓΗΝ-ΙΘΝΓΖ ΚΑΗΟΖ    ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ 
 

Πηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο. Δπίζεο παξίζηαηαη θαη ε δεκνηηθή ππάιιεινο 
Θαξαγθνύλε Πππξηδνύια γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.  

 

Αξ. απόθαζεο         132/2011 
 

ΘΔΚΑ 14ο: Νξηζκόο ακνηβήο ηεο δηθεγόξνπ Νπξαλίαο Ξαπαεπαγγέινπ γηα αλαηεζείζεο ζ’ 
απηή δηθεγνξηθέο εξγαζίεο. 



Ζ  Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ιέγεη: Ν απνβηώζαο ηελ 25-9-2008 Γεώξγηνο 
Ρζηνπκάλεο ηνπ Ησάλλε θαη ηεο Γηαλλνύιαο κε ηε κε αξηζκ. 213/20-10-1984 δεκνζία δηαζήθε 

ηνπ ελώπηνλ ηεο Ππκβνιαηνγξάθνπ Σαιαλδξίνπ Ξόπεο Θνπβέιε, πνπ δεκνζηεύηεθε από ην 

Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελώλ κε ην κε αξ. 2351/3-4-2009 πξαθηηθό ηνπ, άθεζε ζην Γήκν 
Λένπ Τπρηθνύ ηελ ςηιή θπξηόηεηα ηνπ Α1 δηακεξίζκαηόο ηνπ ηνπ 1νπ ππέξ ην ηζόγεην νξόθνπ 

νηθνδνκήο θεηκέλεο ζην Λέν Τπρηθό επί ηεο νδνύ Γξππάξε αξ. 9 θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
πςνύλ επί ηνπ δώκαηνο ηνπ ύπεξζελ σο άλσ δηακεξίζκαηνο θαη ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεσο 

ηνπ ηκήκαηνο νηθνπέδνπ, επί ηνπ νπνίνπ αλεγέξζε ε αλσηέξσ νηθνδνκή, ηνπ επξηζθνκέλνπ 
επί ηεο πξνζόςεώο ηεο δεμηά ζηνλ αλεξρόκελν ην θιηκαθνζηάζην. Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνύ κε ηελ απόθαζή ηεο 17/11-2-2011 απνθάζηζε, εθηόο άιισλ, ηελ 

αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Νπξαλία Ξαπαεπαγγέινπ: α) Λα εξεπλήζεη ζηα αξκόδηα 
πνζεθνθπιαθεία γηα ηελ αλεύξεζε ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ηνπ δηαζέηε ησλ θαηαιεηθζέλησλ ππ’ 

απηνύ ζην Γήκν Λ. Τπρηθνύ σο άλσ θιεξνλνκηαίσλ θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθή έθζεζε ηίηισλ 
ηδηνθηεζίαο. β) Λα ζπληάμεη ζρέδην ζπκβνιαηνγξαθηθήο δειώζεσο απνδνρήο θιεξνλνκίαο ππό 

ηνπ Γήκνπ ησλ σο άλσ θιεξνλνκηαίσλ, γ) λα ζπληάμεη ζρέδην δειώζεσο ηνπ Γήκνπ θόξνπ 

θιεξνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηα σο άλσ θιεξνλνκηαία θαη παξέπεκςε ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην 
ηνλ θαζνξηζκό ηεο δηθεγνξηθήο ακνηβήο γηα ηηο πξναλαθεξόκελεο εξγαζίεο ηεο αλσηέξσ 

δηθεγόξνπ. Κε ην ιαβόλ αξ. πξση. 2978/18-2-2011 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ν Γήκαξρνο 
θαηόπηλ ησλ πξνεθηεζέλησλ αλέζεζε ζηε δηθεγόξν Νπξαλία Ξαπαεπαγγέινπ όζα σο αλσηέξσ 

ηεο αλέζεζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ πξναλαθεξόκελε απόθαζή ηεο, έλαληη ηεο 
ακνηβήο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο, πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην. Δλόςεη  ησλ 

αλσηέξσ ε θα Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ιέγεη όηη: H εθηέιεζε ησλ αλαηεζεηζώλ 

ζηε δηθεγόξν Νπξαλία Ξαπαεπαγγέινπ σο άλσ δηθεγνξηθώλ εξγαζηώλ, πνπ έρνπλ γηα ην Γήκν 
ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ζπνπδαηόηεηα, απαηηεί εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία θαη πνιιή κειέηε θαη 

έξεπλα ζε πνζεθνθπιαθεία, Θηεκαηνιόγην, Ξξσηνδηθείν Αζελώλ, Γ.Ν. θαη αιινύ θαη ε 
ακνηβή ηεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ Λ. 3852/2010, νξίδεηαη 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 281 παξ. 3 ηνπ Λ. 3463/2006, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ, ζην νπνίν ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή παξέπεκςε ηνλ θαζνξηζκό. Δηζεγείηαη δε ε 
Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ηεο πην πάλσ δηθεγόξνπ γηα 

ηηο πξναλαθεξόκελεο δηθεγνξηθέο εξγαζίεο ηεο ζε 3.000 €, πνζό πνπ θξίλεηαη εύινγν, πιένλ 
ΦΞΑ. 

 

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67, 72 παξ. 1 εδ. 
ηειεπηαίν ηνπ Λ. 3852/2010, ηνπ άξζξνπ 281 παξ. 3 ηνπ Λ. 3463/2006, ηελ απόθαζε 17/11-

2-11 ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ην κε αξηζ. πξση 2978/18-2-2011 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό 
θαη ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηελ νπνία απνδέρεηαη,  

 
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

 

Ρνλ νξηζκό ηεο ακνηβήο ηεο δηθεγόξνπ Νπξαλίαο Ξαπαεπαγγέινπ γηα ηηο δηθεγνξηθέο εξγαζίεο 
πνπ ηεο αλαηέζεθαλ κε ηελ απόθαζε 17/11-2-2011 ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην πνζό ησλ 

3.000 €, πνπ θξίλεηαη εύινγν, πιένλ ΦΞΑ. 
 

Από ηελ ςεθνθνξία απείραλ Σαξνθόπνο Ξαληειήο, Σαλαθνύιαο Αζαλάζηνο, Κπαηδάθε Καξία, 

Γάηνο Αιθηβηάδεο θαη Ξιηώηα Σξπζνύια 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζκό     132/11 
 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ Ξξόεδξν θαη 
ηα Κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

     

       ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
   

     Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ  
              

 ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ   


