Ο κε ην άξζξν 1 ηνπ Μ. 3852/2010 θαηαξγεζείο Δήκνο Χπρηθνύ ζπλελώζεθε καδί κε ην ζπζηαζέληα κε
ηνλ ίδην λόκν Δήκν Φηινζέεο-Χπρηθνύ, πνπ, θαηά ην άξζξν 283 §1 ηνπ λόκνπ απηνύ, από ηελ έλαξμε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (1-1-2011) απηνδηθαίσο ππεηζήιζε ζηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Δήκνπ
Χπρηθνύ θαη ζπλερίδεη ηηο εθθξεκείο δίθεο, ζηηο νπνίεο δηάδηθν κέξνο είλαη ν Δήκνο Χπρηθνύ.
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Οη ζρνιηθνί θύιαθεο Θσάλλεο Λήηζεο θαη Γεώξγηνο Λπαΐιεο ήγεηξαλ ελώπηνλ ηνπ Λνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (δηαδηθαζία εξγαη. δηαθνξώλ) ηε ζηξεθνκέλε θαηά ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ
κε αξ. θαη. δηθνγξ. 4022/1999 αγσγή, κε ηελ νπνία θάζε ελάγσλ δεηνύζε λα ππνρξεσζεί ν
Δήκνο Χπρηθνύ λα ηνπ θαηαβάιεη αλά €15.312 γηα κεληαία παξνρή ησλ €176 ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο 1-1-02 κέρξη 30-6-2009. Η ζπδήηεζε ηεο αγσγήο απηήο είρε νξηζηεί γηα ηελ 5-102010 θαη κεη’ αλαβνιή γηα ηελ 23-2-2011. Τν ρεηξηζκό ηεο σο άλσ ππνζέζεσο είρε αλαζέζεη ε
Δεκαξρηαθή Επηηξνπή Χπρηθνύ κε ηελ απόθαζή ηεο 139/2009 ζηε δηθεγόξν Οπξαλία
Παπαεπαγγέινπ.
Ιαηόπηλ ησλ παξαπάλσ ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ ΦηινζέεοΧπρηθνύ εηζεγείηαη λα αλαζέζεη εθ λένπ ζηελ ίδηα δηθεγόξν λα παξαζηεί γηα ην Δήκν ζην σο
άλσ Δηθαζηήξην ηελ 23-2-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε
δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζή ηεο πην πάλσ αγσγήο θαη λα θαηαζέζεη ηηο έρνπζεο ήδε ζπληαρζεί
από ηελ ίδηα πξνηάζεηο ηνπ Δήκνπ, θαηάιιεια δηακνξθνύκελεο
Οη ίδηνη ζρνιηθνί θύιαθεο είραλ εγείξεη θαηά ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ ελώπηνλ ηνπ Εηξελνδηθείνπ
Αζελώλ ηε κε αξηζ. θαηάζεζεο 1232/11-7-08 αγσγή, κε ηελ νπνία δεηνύζαλ δηάθνξα πνζά γηα
κε ιεθζείζεηο άδεηεο θαη επηδόκαηα ενξηώλ. Επί ηεο αγσγήο απηήο εθδόζεθε ε απόθαζε
830/09 ηνπ σο άλσ Εηξελνδηθείνπ πνπ ηε δέρζεθε ελ κέξεη. Τελ απόθαζε απηή εμεθάιεζαλ θαη
ν Δήκνο κε ηε κε αξηζ. θαηάζ. 1833/09 έθεζή ηνπ θαη νη ελάγνληεο κε ηε κε αξηζ. θαηάζ.
2073/09 έθεζή ηνπο. Ηκεξνκελία ζπδεηήζεσο ησλ δύν απηώλ εθέζεσλ ελώπηνλ ηνπ
Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ νξίζηεθε ε 24-2-2012.
Εηζεγνύκαη λ’ αλαηεζεί ζηε δηθεγόξν Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ λα παξαζηεί γηα ην
Δήκν ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ ηελ 24-2-2012 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ
αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε θαζεκηάο εθ ησλ αλσηέξσ δύν εθέζεσλ θαη
λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη επί θαζεκηάο εμ απηώλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δήκνπ.
Οη ίδηνη ζρνιηθνί θύιαθεο ήγεηξαλ ηε ζηξεθόκελε θαηά ηνπ Δήκνπ Φηινζέεο-Χπρηθνύ, σο
ππεηζειζόληα ζηα δηθαηώκαηα & ππνρξεώζεηο ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ, ελώπηνλ ηνπ Λνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ(δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ) ηε κε αξ. θαη. δηθνγξάθνπ 122/2011
αγσγή, κε ηελ νπνία δεηνύλ λα ππνρξεσζεί ν ελαρζείο Δήκνο λα θαηαβάιεη ζηνλ 1ν €30.505,36
θαη ζην 2ν €33.564,08 γηα πξνζαπμήζεηο ιόγσ εξγαζίαο λπθηεξηλήο ή θαηά Ιπξηαθέο-ενξηέο,
έμνδα θίλεζεο θιπ. Ηκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο αγσγήο απηήο νξίζηεθε ε 12-3-2013.
Ιαηόπηλ ησλ παξαπάλσ ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ ΦηινζέεοΧπρηθνύ εηζεγείηαη λ’ αλαηεζεί ζηε δηθεγόξν Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ λα παξαζηεί ζην
Λνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ(δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ) θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο άλσ
αγσγήο γηα ηνλ ελαγόκελν Δήκν ηελ 12-3-2013 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή
καηαίσζε δηθάζηκν θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο επ’ απηήο πξνηάζεηο ηνπ Δήκνπ.
Επί αγσγήο ηεο ππαιιήινπ ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ Αξεηήο Ζηώγα, κε ηελ νπνία δεηά από ην Δήκν
απηόλ ην επίδνκα ΠΟΚΘΤΕΘΑ, εθδόζεθε ε απνξξίςαζα ηελ αγσγή απηή απόθαζε 13652/2007
ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ(Τκήκαηνο 29νπ Τξηκεινύο), ηελ νπνία εμεθάιεζε ε
ελάγνπζα κε έθεζή ηεο, ε ζπδήηεζε ηεο νπνίαο, ύζηεξα από επαλεηιεκκέλεο αλαβνιέο,
νξίζηεθε γηα ηε 17-1-2011 θαη κεηά λέα αλαβνιή ε 17-10-2011 ζην Δηνηθεηηθό Εθεηείν Αζελώλ
(Τκήκα 11ν). Τν ρεηξηζκό ηεο ππνζέζεσο απηήο ζην Δεπηεξνβάζκην Δηθαζηήξην ε Δεκαξρηαθή
Επηηξνπή Χπρηθνύ κε ηελ απόθαζή ηεο 130/2008 αλέζεζε ζηε δηθεγόξν Οπξαλία
Παπαεπαγγέινπ, ε νπνία ζπλέηαμε θαη θαηέζεζε ην επί ηεο παξαπάλσ εθέζεσο ππόκλεκα ηνπ
Δήκνπ Χπρηθνύ θαη έρεη παξαζηεί γηα ην Δήκν απηόλ ζε όιεο ηηο κέρξη ζήκεξα αλαβνιέο ηεο.
Ιαηόπηλ ησλ παξαπάλσ ν Πξόεδξνο ηεο Οθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ ΦηινζέεοΧπρηθνύ εηζεγείηαη λα αλαζέζεη εθ λένπ ζηε δηθεγόξν Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ λα παξαζηεί
γηα ην Δήκν ηε 17-11-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεη’ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν ζην
Δηνηθεηηθό Εθεηείν Αζελώλ (Τκήκα 11ν) θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πην πάλσ εθέζεσο.
Η Εηξήλε Λαηζνύθε θαη ε Αλαζηαζία Φνβάθε ήγεηξαλ ελώπηνλ ηνπ Εηξελνδηθείνπ
Αζελώλ(ηαθηηθή δηαδηθαζία) ηε ζηξεθνκέλε θαηά ηεο ΕΥΔΑΠ κε αξ. θαηάζ. 444/10 αγσγή, κε
ηελ νπνία δεηνύζαλ απνδεκίσζε θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο γηα δεκίεο πνπ
ππέζηε επηβαηηθό απη/ην Θ.Φ. ηεο 1εο, θηλνύκελν ζηελ νδό Υαθίλζνπ ηνπ Χπρηθνύ από πηώζε
ηνπ ζην αλνηθηό θξεάηην. Ύζηεξα από αλαθνίλσζε ζην Δήκν Χπρηθνύ ηεο δίθεο απηήο θαη από
ηζρπξηζκό ηεο ΕΥΔΑΠ όηη ην θξεάηην δελ είλαη δηθό ηεο ν Δήκνο Χπρηθνύ παξελέβε πξνζζέησο
ππέξ ησλ ελαγνπζώλ κε ηε κε αξ. 4405/10 παξέκβαζή ηνπ. Ηκεξνκελία ζπδεηήζεσο ησλ πην
πάλσ δηθνγξάθσλ νξίζηεθε ε 28-1-2011. Η Δεκαξρηαθή Επηηξνπή Χπρηθνύ κε ηελ απόθαζή
ηεο 39/10 αλέζεζε ην ρεηξηζκό ηεο ππνζέζεσο απηήο ζηε δηθεγόξν Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ, ε
νπνία ζπλέηαμε ήδε θαη θαηέζεζε ηελ σο άλσ πξόζζεηε παξέκβαζε.
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Ιαηόπηλ ησλ παξαπάλσ ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ ΦηινζέεοΧπρηθνύ εηζεγείηαη λα αλαζέζεη εθ λένπ ζηε δηθεγόξν Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ λα παξαζηεί
γηα ην Δήκν ζην Εηξελνδηθείν Αζελώλ(ηαθηηθή δηαδηθαζία) ηελ 28-1-2011 ε ζε νπνηαδήπνηε
άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αλαθνηλώζεσο
δίθεο θαη ηεο σο άλσ παξεκβάζεσο θαη λα θαηαζέζεη επί θαζελόο εθ ησλ δύν απηώλ
δηθνγξάθσλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δήκνπ.
Ο Ηιίαο Ινπξλέηαο θαη άιινη 19 κηζζσηνί ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ κε αγσγή ηνπο θαη’ απηνύ
δεηνύζαλ ην επίδνκα ΠΟΚΘΤΕΘΑ. Η αγσγή απηή απνξξίθζεθε κε ηελ απόθαζε 6509/2008 ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Πξση/θείνπ Αζελώλ(Τκήκαηνο 8νπ Λνλνκεινύο), ηελ νπνία νη ελάγνληεο
εμεθάιεζαλ κε έθεζή ηνπο, εκεξνκελία ζπδεηήζεσο ηεο νπνίαο ζην Δηνηθεηηθό Εθεηείν Αζελώλ
(Τκήκα 5ν) νξίζηεθε αξρηθώο γηα ηελ 3-3-2010, νπόηε αλεβιήζε γηα ηελ 22-9-2010, νπόηε πάιη
αλεβιήζε γηα ηελ 4-5-2011. Η Δεκαξρηαθή Επηηξνπή Χπρηθνύ κε ηελ απόθαζή ηεο 3/10
αλέζεζε ηνλ ρεηξηζκό ζην Δεπηεξνβάζκην Δηθαζηήξην ηεο ππνζέζεσο απηήο ζηε δηθεγόξν
Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ, ε νπνία ζπλέηαμε ήδε θαη θαηέζεζε ην επί ηεο σο άλσ εθέζεσο
ππόκλεκα ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ θαη παξέζηε γη’ απηόλ ζηηο σο άλσ αλαβνιέο.
Ιαηόπηλ ησλ παξαπάλσ ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ ΦηινζέεοΧπρηθνύ λα αλαζέζεη εθ λένπ ζηε δηθεγόξν Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ λα παξαζηεί γηα ηνλ
εθεζίβιεην Δήκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αλσηέξσ εθέζεσο ζην Δηνηθεηηθό Εθεηείν
Αζελώλ(Τκήκα 5ν) ηελ 4-5-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε
δηθάζηκν.
Ο Δεκήηξηνο Λαθξήο θαη άιινη 9 κηζζσηνί ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ, ζπλδεόκελνη κεη΄ απηνύ κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ήγεηξαλ θαηά ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ ελώπηνλ ηνπ Εηξελνδηθείνπ
Φαιαλδξίνπ ηε κε αξηζκ. 549/09 αγσγή, κε ηελ νπνία δεηνύζαλ ηελ εηδηθή κεληαία παξνρή ησλ
€176 γηα ην δηάζηεκα από 1-1-2006 θαη εληεύζελ. Επί ηεο αγσγήο απηήο εθδόζεθε ε απόθαζε
898/2009 ηνπ Εηξελνλνδηθείνπ Φαιαλδξίνπ πνπ ηε δέρζεθε ελ κέξεη. Τελ απόθαζε απηή
εμεθάιεζε ν Δήκνο Χπρηθνύ κε έθεζή ηνπ, εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο νπνίαο ελώπηνλ ηνπ
Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ νξίζηεθε ε 11-5-2012. Τνλ ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο απηήο
ζηνλ 1ν βαζκό ε Δεκαξρηαθή Επηηξνπή Χπρηθνύ κε ηελ απόθαζή ηεο 141/09 είρε αλαζέζεη ζηε
δηθεγόξν Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ.
Ιαηόπηλ ησλ παξαπάλσ ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ ΦηινζέεοΧπρηθνύ εηζεγείηαη λ’ αλαζέζεη εθ λένπ ζηελ ίδηα δηθεγόξν λα παξαζηεί γηα ηνλ εθθαινύληα
Δήκν ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ ηε 11-5-2012 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ
αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο παξαπάλσ εθέζεσο θαη λα ζπληάμεη θαη
θαηαζέζεη ηηο επ’ απηέο πξνηάζεηο ηνπ εθθαινύληνο.
Η Α.Ε. MONDIAL POL κε αγσγή ηεο θαηά ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ δεηνύζε ηελ θαηαβνιή δύν κε
ζεσξεζέλησλ από ηνλ Επίηξνπν ηηκνινγίσλ ηεο. Σρεηηθώο εθδόζεθε ε απόθαζε 102/2009 ηνπ
Εηξελνδηθείνπ Φαιαλδξίνπ, πνπ ηε δέρζεθε. Τελ απόθαζε απηή εμεθάιεζε ν Δήκνο Χπρηθνύ κε
έθεζή ηνπ, ηεο νπνίαο ε ζπδήηεζε ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ νξίζηεθε
γηα ηελ 12-10-2012. Η Δεκαξρηαθή Επηηξνπή Χπρηθνύ κε ηελ απόθαζή ηεο 132/2008 είρε
αλαζέζεη ηνλ ρεηξηζκό ηεο ππνζέζεσο απηήο ζηνλ 1ν βαζκό ζηε δηθεγόξν Οπξαλία
Παπαεπαγγέινπ.
Ιαηόπηλ ησλ παξαπάλσ ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ ΦηινζέεοΧπρηθνύ λα αλαζέζεη εθ λένπ ζηελ ίδηα δηθεγόξν λα παξαζηεί γηα ηνλ εθθαινύληα Δήκν ζην
Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ ηε 12-10-2012 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ε
καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο παξαπάλσ εθέζεσο θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο
απηήο πξνηάζεηο ηνπ εθθαινύληνο.

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 εδ. ηε΄ ηνπ Μ.
3852/2010, ην όηη ζην Δήκν δελ έρεη πξνζιεθζεί δηθεγόξνο κε κεληαία αληηκηζζία θαη ηελ αλσηέξσ
εηζήγεζε, ηελ νπνία απνδέρεηαη
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ
Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν Αζελώλ Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ:
1)

2)

Μα παξαζηεί γηα ην Δήκν ζην Λνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ (δηαδηθαζία εξγαηηθώλ
δηαθνξώλ) ηελ 23-2-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν
θαηά ηε ζπδήηεζή ηεο κε αξ. θαη. δηθνγξ. 4022/1999 αγσγήο ησλ ζρνιηθώλ θπιάθσλ Θσάλλε
Λήηζε θαη Γεσξγίνπ Λπαΐιε θαηά ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ θαη λα θαηαζέζεη ηηο έρνπζεο ήδε
ζπληαρζεί από ηελ ίδηα πξνηάζεηο ηνπ Δήκνπ, θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο.
Μα παξαζηεί γηα ην Δήκν ηελ 24-2-2012 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή
καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε δύν (αληίζεησλ) εθέζεσλ (κηαο ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ θαη
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4)

5)
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κηαο ησλ σο άλσ δύν ζρνιηθώλ θπιάθσλ) θαηά ηεο απνθάζεσο 830/2009 ηνπ Εηξελνδηθείνπ
Φαιαλδξίνπ θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη επί θαζεκηάο από ηηο εθέζεηο απηέο ηηο πξνηάζεηο ηνπ
Δήκνπ.
Μα παξαζηεί γηα ηνλ ελαγόκελν Δήκν ηε 12-3-2013 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ
αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ζηξεθόκελεο θαηά ηνπ Δήκνπ ΦηινζέεοΧπρηθνύ κε αξ. θαη. δηθνγξ. 122/2011 αγσγήο ησλ σο άλσ δύν ζρνιηθώλ θπιάθσλ πνπ
απεπζύλεηαη ην Λνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ (δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ) θαη λα
ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δήκνπ.
Μα παξαζηεί γηα ηνλ εθεζίβιεην ζην Δηνηθεηηθό Εθεηείν Αζελώλ (Τκήκα 11ν) ηελ 17-10-2011
ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε εθέζεσο
ηεο Αξεηήο Ζηώγα θαηά ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ θαη θαηά ηεο απνθάζεσο 13652/2007 ηνπ 29νπ
Τξηκεινύο Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.
Μα παξαζηεί γηα ηνλ παξεκβάληα Δήκν ηελ 28-1-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ
αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν ζην Εηξελνδηθείν Αζελώλ θαηά ηε ζπδήηεζε αλαθνηλώζεσο δίθεο
ζην Δήκν Χπρηθνύ θαη πξόζζεηεο παξεκβάζεσο ηνπ ηδίνπ Δήκνπ ζηε δίθε πνπ αλνίρζεθε κε ηε
κε αξ. θαη. 444/10 αγσγή ησλ Εηξήλε Φνβάθε θαη Αλαζηαζίαο Λαηζνύθε θαηά ηεο Ε.Υ.Δ.Α.Π
θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο επί θαζελόο εθ ησλ σο άλσ δύν δηθνγξάθσλ (αλαθνηλώζεσο
δίθεο θαη πξόζζεηεο παξεκβάζεσο) πξνηάζεηο ηνπ παξεκβάληνο Δήκνπ Χπρηθνύ.
Μα παξαζηεί γηα ηνλ εθεζίβιεην Δήκν ηελ 4-5-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ
αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν ζην Δηνηθεηηθό Εθεηείν Αζελώλ (Τκήκα 5ν) θαηά ηε ζπδήηεζε
εθέζεσο 20 κηζζσηώλ ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ θαηά ηεο απνθάζεσο 6509/2008 ηνπ 8 νπ
Λνλνκεινύο Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.
Μα παξαζηεί γηα ηνλ εθθαινύληα Δήκν ηελ 11-5-2012 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ
αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε εθέζεσο ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ θαηά ηεο
απνθάζεσο 898/2009 ηνπ Εηξελνδηθείνπ Φαιαλδξίνπ θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο επί
απηήο πξνηάζεηο ηνπ εθθαινύληνο. Ιαη
Μα παξαζηεί γηα ηνλ εθθαινύληα Δήκν ηε 12-10-2012 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ
αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ θαηά ηε ζπδήηεζε εθέζεσο
ηνπ Δήκνπ Χπρηθνύ θαηά ηεο Α.Ε. ΛONDIAL POL θαη θαηά ηεο απνθάζεσο 102/2009 ηνπ
Εηξελνδηθείνπ Φαιαλδξίνπ θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δήκνπ επί ηεο
εθέζεσο απηήο.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 6/2011
Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΜΟΗΓΑΘΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ

) ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ
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
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