
 Ο κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/2010 θαηαξγεζείο Δήκνο Ψπρηθνύ ζπλελώζεθε καδί 
κε άιινπο δύν Δήκνπο ζην κε ηνλ ίδην λόκν ζπζηαζέληα Δήκν Φηινζέεο-Ψπρηθνύ, 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 Δήκνπ Ψπρηθνύ 
θαη ζπλερίδεη ηηο εθθξεκείο δίθεο, ζηηο νπνίεο δηάδηθν κέξνο είλαη ν Δήκνο Ψπρηθνύ. 
Η Δεκαξρηαθή Επηηξνπή Ψπρηθνύ κε ηελ απόθαζή ηεο 51/13-2-2009 είρε αλαζέζεη ζην 
δηθεγόξν Χξίζην Πνιίηε λα παξαζηεί γηα ην Δήκν ζην Ε΄ Τκήκα ηνπ ΣηΕ θαηά ηε 
ζπδήηεζε 2 εθέζεσλ ηνπ Δήκνπ Ψπρηθνύ θαηά ησλ απνθάζεσλ 2846/03 θαη 420/04 ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Αζελώλ (αθπξσηηθνύ ζρεκαηηζκνύ). 
                   Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην Ψπρηθνύ, θαηόπηλ παξαπνκπήο ζ’ απηό από ηε 
Δεκαξρηαθή Επηηξνπή ηνπ ζέκαηνο ηνπ νξηζκνύ ακνηβήο ηνπ αλσηέξσ δηθεγόξνπ γηα ηηο 
πην πάλσ παξαζηάζεηο ηνπ, κε ηελ απόθαζή ηνπ 57/10-3-2009 όξηζε σο ακνηβή γηα θάζε 
κία από ηηο παξαζηάζεηο  ηνπ απηέο ην πνζό ησλ 2.000 €. 
Η ζπδήηεζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ είρε αξρηθώο νξηζζεί γηα ηε 1/4/2009 θαη ύζηεξα από 
αλαβνιέο νξίζηεθε γηα ηελ 11-5-2011. 
         Ελόςεη ηνπ όηη ζην Δήκν Φηινζέεο-Ψπρηθνύ δελ έρεη πξνζιεθζεί δηθεγόξνο κε 
κεληαία αληηκηζζία ν  Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Φηινζέεο-Ψπρηθνύ 
εηζεγείηαη λα επαλαλαηεζεί ζην δηθεγόξν Χξήζην Πνιίηε λα παξαζηεί γηα ην Δήκν ζην Ε’ 
Τκήκα ηνπ ΣηΕ θαηά ηε ζπδήηεζε θάζε κηαο εθ ησλ αλσηέξσ 2 εθέζεσλ ηελ 11-5-2011 ή  
ε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν αληί  ηεο θαζνξηζζείζαο σο 
αλσηέξσ ακνηβήο ησλ 2.000 € (πιένλ Φ.Π.Α. 23%) γηα θάζε κία παξάζηαζή ηνπ. 
 
                  Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 72 παξ. 1 εδ. ηε’ ηνπ Ν. 
3852/2010 θαη ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηελ νπνία απνδέρεηαη  
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Επαλαλαζέηεη ζην δηθεγόξν Αζελώλ Χξήζην Πνιίηε λα παξαζηεί γηα ην Δήκν ζην 

Ε’ Τκήκα ηνπ ΣηΕ θαηά ηε ζπδήηεζε θάζε κηαο εθ ησλ αλσηέξσ 2 εθέζεσλ ηελ 11-5-2011 
ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν αληί ηεο θαζνξηζζείζαο, 
όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ εηζήγεζε, ακνηβήο ησλ 2.000 € (πιένλ Φ.Π.Α. 23%) γηα θάζε 
κία παξάζηαζή ηνπ. 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  23/11 
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