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                Ο κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/2010 θαηαξγεζείο Γήκνο Φηινζέεο 
ζπλελώζεθε καδί κε άιινπο δύν Γήκνπο ζην κε ηνλ ίδην λόκν ζπζηαζέληα Γήκν 
Φηινζέεο-Χπρηθνύ, πνπ θαηά ην άξζξν 283 παξ. 1 ηνπ λόκνπ απηνύ, από ηελ έλαξμε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (1-1-2011) απηνδηθαίσο ππεηζήιζε ζηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο. 
1) Η Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή Φηινζέεο κε ηελ απόθαζή ηεο 92/30-11-2010 είρε 
αλαζέζεη ζην δηθεγόξν Αζελώλ Φξήζην Βαξβαξίγν λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ηελ 4-2-
2011 ζην Γ΄ Πνι. Τκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά ηε ζπδήηεζε αηηήζεσο αλαηξέζεσο 
ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ζηξεθνκέλεο, εθηόο άιισλ θαη θαηά ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο 
θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ επί ηεο ππνζέζεσο απηήο θαη 
2) Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Χπρηθνύ κε ηελ απόθαζή ηεο 5/27-
1-2011 αλέζεζε ζηνλ απηόλ  σο άλσ δηθεγόξν Φξήζην Βαξβαξίγν λα ζπληάμεη θαη 
θαηαζέζεη ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ αίηεζε ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Χπρηθνύ γηα 
αλαζηνιή απνθάζεσο (πξάμεσο) ηεο Δπηηξνπήο Απζαηξέησλ ηεο Γηεύζπλζεο 
Πνιενδνκίαο ηεο Ννκαξρίαο Αζελώλ (Αλαη. Τνκέα) θαη ηεο ΑΥ/335/10-11-2009 
εθζέζεσο  απηνςίαο θαη γηα ρνξήγεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη λα παξαζηεί θαηά ηε 
ζπδήηεζή ηεο. 
Ο παξαπάλσ δηθεγόξνο εμεηέιεζε ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο, πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ, κε δε 
ηνλ ιαβόληα αξ. πξση. 2495/11-2-2011 από 8-2-2011 ινγαξηαζκό ηνπ, ζεσξεκέλν 
από ην Γηθεγνξηθό Σύιινγν Αζελώλ, δεηεί ηηο νξηδόκελεο από ηελ Πνι 1146/7-12-
2007 ακνηβέο, πνπ είλαη νη αθόινπζεο: Γηα παξάζηαζή ηνπ ζηνλ Αξεην Πάγν ηελ 4-2-
2011 € 459 θαη γηα ζύληαμε πξνηάζεώλ ζηνλ Αξεην Πάγν € 534, γηα ζύληαμε 
αηηήζεσο αλαζηνιήο ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν € ην 1/2 ησλ € 235 ή 117,50 € θαη γηα 
παξάζηαζή ηνπ ζηελ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ πνπ ρνξήγεζε ηελ αηηεζείζα 
πξνζσξηλή δηαηαγή ην ½ ησλ 256 € ή 128 €. Σύλνιν ακνηβώλ ηνπ € 
459+534+117,50+128=1238,50 € πιένλ Φ.Π.Α. 23%, ήηνη πιένλ € 284,85 
€=1523,35€. Δπίζεο δεηνύληαη θαη σο έμνδα γελόκελα γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ θαη 
ηα πνζά  αληηζηνίρσο  ησλ  119,20 € θαη 29,50 =148,70 €  πιένλ Φ.Π.Α. 23%, ήηνη  
πιένλ 34,20 €, πνπ παξαθξάηεζε ν Γ.Σ.Α επί ησλ ζρεηηθώο κε ηηο σο άλσ δίθεο 
εθδνζέλησλ θαη πξνζθνκηζζέλησλ Νν 23100346/4-2-2011 θαη Νν 27565081/7-2-
2011 δύν γξακκαηίσλ πξνείζπξαμεο, ηα νπνία πνζά ζύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Ι’ 
Τκήκαηνο ηνπ Δι. Σπλεδξίνπ, ιεθζείζα ζηελ 31ε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 23-11-2004, 
βαξύλνπλ ηνλ εληνιέα θαη ππόθεηληαη θαη απηά ζε Φ.Π.Α. (βι. ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ 
Γ.Σ. ζει. 6). Ο απηόο δηθεγόξνο δεηεί θαη 23,10 € γηα έμνδα θσηναληηγξάθσλ ηεο 
δηθνγξαθίαο αιιά από ηα δειηία ιηαληθήο πώιεζεο πνπ πξνζθόκηζε δελ θαίλεηαη  ν 
Γήκνο σο θαηαβαιώλ. 
            Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Χπρηθνύ 
εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε πιεξσκήο ζηνλ παξαπάλσ δηθεγόξν:  
α) Ακνηβήο ηνπ γηα ηηο παξαπάλσ δηθεγνξηθέο ηνπ εξγαζίεο ηνπ € 1238,50 ζπλνιηθώο, 
πιένλ Φ.Π.Α. 23% ή 284,85 € ζύλνιν € 1523,35 θαη β) Δμόδσλ πνπ έθαλε γηα 
ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ € 148,70 ζπλνιηθώο πιένλ Φ.Π.Α. 23%, ήηνη πιένλ € 34,20 = 
182,90 €. Γηθαηνύηαη δε ζπλνιηθώο € 1.706,25,  αληί ησλ δεηνπκέλσλ από ηνλ σο 
άλσ δηθεγόξν € 1734,67. Η δεηνύκελε δαπάλε γηα έμνδα ησλ θσηναληηγξάθσλ 
πξνηείλεηαη λα κε δνζεί γηα ηνλ πξνεθηεζέληα  ιόγν. 
Τν παξαπάλσ πνζό ζα δηαηεζεί ζηνλ ΚΑ 00.6111 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 
έηνπο 2011 κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ». 
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Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 & 1 
εδ. δ’ θαη ηελ πην πάλσ εηζήγεζε, ηελ νπνία απνδέρεηαη,  
 
   ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΦΜΑ  
 
1) Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή ζην δηθεγόξν Φξήζην Βαξβαξίγν ακνηβήο 1.238,50  € πιένλ 
Φ.Π.Α.  23% εμ € 284,85 € ζύλνιν 1.523,35 € γηα ηηο δηθεγνξηθέο εξγαζίεο ηνπ, πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε θαη εμόδσλ βαξπλόλησλ ην Γήκν εμ € 148,70 Φ.Π.Α. 
23%, ήηνη πιένλ 34,20 €,  ζύλνιν 1.706,25 € πιένλ. 
2) Χεθίδεη πνζό € 1238,50 + 284,85 +148,70+34,20€, ζύλνιν € 1706,25 ζε βάξνο 
ηνπ ΚΑ 006111 πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2011 κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ 
θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ». 
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