
 Σην Δήκν Νένπ Ψπρηθνύ έρνπλ επηδνζεί νη παξαθάησ αλαθεξόκελεο δύν (2) αγσγέο 
ηνπ δηθεγόξνπ Κσλ/λνπ Μπνπξηδάια, απεπζπλόκελεο ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ 

(δηαδηθαζία ακνηβώλ) θαη ζηξεθόκελεο θαηά ηνπ Δήκνπ Νένπ Ψπρηθνύ, κε ηηο νπνίεο δηώθεηαη 

λα ππνρξεσζεί ν ελαγόκελνο λα ππνβάιεη ζηνλ ελάγνληα ηηο ζ’ απηέο αλαθεξόκελεο 
δηθεγνξηθέο ακνηβέο, ήηνη: 1) ε κε αξηζκ. θαη. δηθνγξ. 298/2010 αγσγή, εκεξνκελία 

ζπδήηεζεο ηεο νπνίαο νξίζηεθε ε 22-2-2011 θαη 2) ε κε αξηζκ. θαη. δηθνγξ. 723/2010 αγσγή, 
εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο νπνίαο νξίζηεθε ε 29-11-2010. 

 Καηά ην άξζξν 283 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010, ν Δήκνο Φηινζέεο-Ψπρηθνύ (ν νπνίνο 
πξνέξρεηαη από ζπλέλσζε ηξηώλ (3) Δήκσλ Ν. Ψπρηθνύ, Φηινζέεο θαη Ψπρηθνύ, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 283 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ρσξίο θακηά άιιε 

δηαηύπσζε), ζπλερίδεη απηνδηθαίσο ηηο εθθξεκείο δίθεο, πνπ δηάδηθν κέξνο ήηαλ ν Δήκνο Νένπ 
Ψπρηθνύ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξναλαθεξζείζα. 

 Ελόςεη ηνύησλ, σο θαη ηνπ όηη ζην Δήκν Φηινζέεο – Ψπρηθνύ δελ έρεη πξνζιεθζεί 
δηθεγόξνο κε κεληαία αληηκηζζία, εηζεγνύκαζηε λ’ αλαηεζεί ζηε δηθεγόξν Αζελώλ Οπξαλία 

Παπαεπαγγέινπ: α) Να παξαζηεί γηα ηνλ ελαγόκελν Δήκν ζην παξαπάλσ Δηθαζηήξην ηελ 

παξαπάλσ δηθάζηκν ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε, θαηά ηε 
ζπδήηεζε ησλ αγσγώλ απηώλ θαη β) Να ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη επί θαζεκηάο εμ απηώλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ ελαγνκέλνπ Δήκνπ. 
Kαηόπηλ ησλ παξαπάλσ, ν Πξόεδξνο εηζεγείηαη ζηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο λα 

εγθξίλνπλ ηελ παξαπάλσ αλάζεζε 
 

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 72 παξ.1 εδ. ηε΄ ΄ ηνπ Ν. 

3852/2010 θαη ηελ πην πάλσ εηζήγεζε, ηελ νπνία απνδέρεηαη 
 

  ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ:  

1) Να παξαζηεί γηα ηνλ ελαγόκελν Δήκν ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ 
(δηαδηθαζία ακνηβώλ) :α) Τελ 22-2-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή 

καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκ. θαη. δηθνγξ. 298/2010 αγσγήο ηνπ 
δηθεγόξνπ Κσλ/λνπ Μπνπξηδάια θαηά ηνπ Δήκνπ Νένπ Ψπρηθνύ θαη β) Τελ 29-11-2011 ή ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκ. 

θαη. δηθνγξ. 723/2010 αγσγήο ηνπ ίδηνπ δηθεγόξνπ θαηά ηνπ ίδηνπ ελαγόκελνπ. Καη 
2) Να ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη επί ηεο θαζεκηάο εθ ησλ αγσγώλ απηώλ ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ ελαγόκελνπ Δήκνπ. 
 

  Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  2/11 
 

Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΉ 

     ΡΑ ΚΔΙΖ 
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ    1) ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

ΜΟΗΓΑΘΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  2) ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 

3)ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 
4)ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ-ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ  
5) ΠΡΑΟΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 
6) ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

Ακριβές απόσπασμα 

Τστικό 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ-ΤΣΗΘΝ 
 

 
 

ΜΟΗΓΑΘΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 


