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            Ο κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/2010 θαηαξγεζείο Γήκνο Ψπρηθνύ ζπλελώζεθε καδί κε 

άιινπο δύν Γήκνπο ζην κε ηνλ ίδην λόκν ζπζηαζέληα Γήκν 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 Γήκνπ Ψπρηθνύ θαη 
ζπλερίδεη ηηο εθθξεκείο δίθεο, ζηηο νπνίεο δηάδηθν κέξνο είλαη ν Γήκνο Ψπρηθνύ. 

          Οη Γ. Σηπιηαλνύ θαη Η. Μεηαμάο, δεκόηεο Ψπρηθνύ, κε ηε κε αξ. θαηαζ. 3741/2009 

αηηήζήο ηνπο πξνο ην ΣηΔ δεηνύλ ηελ αθύξσζε ησλ ζ’ απηήλ αλαθεξνκέλσλ δηνηθεηηθώλ 
πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ εθηέιεζε εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο ζην Γεκνηηθό θηίξην ηεο Α’ 

Πιαηείαο Ψπρηθνύ. 
        Η Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή Ψπρηθνύ κε ηελ απόθαζή ηεο 136/09 είρε αλαζέζεη ζην 

δηθεγόξν Αζελώλ Βαζίιεην Παπαδεκεηξίνπ ηε ζύληαμε θαη θαηάζεζε παξεκβάζεσο ηνπ 
Γήκνπ Ψπρηθνύ ζηελ παξαπάλσ δίθε. Με δε ηελ απόθαζή ηεο 161/09 ηνπ αλέζεζε λα 

παξαζηεί γηα ην Γήκν ζην Δ’ Τκήκα ηνπ ΣηΔ θαηά ηε ζπδήηεζή ηεο αλσηέξσ ππνζέζεσο πνπ 

νξίζηεθε γηα ηελ 17-11-2010 θαη κεη’ αλαβνιή ηελ 2-11-2011, λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη 
ππόκλεκα ηνπ Γήκνπ επί ηεο ππνζέζεσο απηήο θαη παξέπεκςε ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνλ 

νξηζκό ηεο ακνηβήο ηνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζή ηεο απηή. 
          Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Ψπρηθνύ εηζεγείηαη λα 

επαλαλαηαηεζεί ζηνλ ίδην δηθεγόξν λα παξαζηεί γηα ηνλ παξεκβαίλνληα Γήκν ελώπηνλ ηνπ Δ’ 

Τκήκαηνο ηνπ ΣηΔ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αλσηέξσ παξεκβάζεσο ηε 2-11-2011 ή ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν, λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη επί 

ηεο σο άλσ παξακβάζεσο ππόκλεκα ηνπ Γήκνπ θαη λα παξαπεκθζεί ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην 
ν θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε 161/09 ηεο 

Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Ψπρηθνύ. 
 

     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 εδ. ηε’ θαη 

παξαγξ. 4 ηνπ λόκνπ 3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 281 παξ. 3 ηνπ Ν. 3463/2006, σο θαη ηελ 
αλσηέξσ εηζήγεζε, ηελ νπνία απνδέρεηαη  

 
ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΦΜΑ 

 

1) Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Αζελώλ Βαζίιεην Παπαδεκεξίνπ λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ζην 
Δ’ Τκήκα ηνπ ΣηΔ ηε 2-11-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή 

καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αλαθεξνκέλεο ζηελ εηζήγεζε 
παξεκβάζεσο θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα ηνπ Γήκνπ επί ηεο 

παξεκβάζεσο απηήο. Καη 

2) Παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνλ θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ηνπ δηθεγόξνπ 
απηνύ γηα ηηο πξναλαθεξόκελεο εξγαζίεο ηνπο. 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  24/11 

 
Ξ ΟΠΞΕΔΠΞΡ 
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Ακριβές απόσπασμα    
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