
 
          Ο κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/2010 θαηαξγεζείο Δήκνο Ψπρηθνύ ελώζεθε καδί 
κε άιινπο δύν Δήκνπο ζηνλ 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 ζπλερίδεη ηηο εθθξεκείο δίθεο, ζηηο νπνίεο δηάδηθν κέξνο 
είλαη ν Δήκνο Ψπρηθνύ. 
       Με ηελ επηδνζείζα ζην Δήκν ηελ 4-3-2011 κε αξηζκ. 10641/11 θιήζε ηεο 
Γξακκαηέα ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Τκήκαηνο 3νπ Τξηκεινύο) θιήζεθε 
ν Δήκνο Ψπρηθνύ λα παξαζηεί ζην πην πάλσ Δηθαζηήξην ηελ 6-4-2011 θαηά ηε 
ζπδήηεζε ηεο από 18-10-2006 εθέζεσο ηνπ Δήκνπ Ψπρηθνύ θαηά ηεο απνθάζεσο 
3485/2006 ηνπ 23νπ Μνλνκεινύο Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαη θαηά ηεο 
Σρνιήο Ι. Μ. Παλαγησηνπνύινπ Α.Ε.Ε. πνπ αθνξά ηέιε πεξηβάιινληνο δξρ. 
1.630.800, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε € 4.785,91 επηβιεζέληα ζηελ αλσηέξσ Σρνιή γηα ην 
έηνο 2001 κε ηελ απόθαζε 251/21-11-2000 ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Ψπρηθνύ. 
              Με ηελ απόθαζε 199/2008 ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Ψπρηθνύ 
απνθαζίζηεθε γηα ηνπο ζ’ απηήλ εθηηζέκελνπο ιόγνπο ε δηαγξαθή από ηνπο 
ρξεκαηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο ηειώλ πεξηβάιινληνο ηνπ Δήκνπ Ψπρηθνύ ησλ 
εηώλ 1999, 2000 θαη 2001 ησλ ηειώλ ζε βάξνο ησλ ηδησηηθώλ Σρνιείσλ ηνπ Ψπρηθνύ, 
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ησλ ηειώλ πνπ επεβιήζεζαλ ζηελ αλσηέξσ Σρνιή γηα ην 
έηνο 2001. 
       Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ιέγεη όηη, ιόγσ θαηεπείγνληνο, κε ηελ 
απόθαζή ηνπ Νν 139/2011 αλέζεζε ζηε δηθεγόξν Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ, λα 
γλσκνδνηήζεη αλ ν Δήκνο πξέπεη λα παξαηηεζεί από ηελ πξναλαθεξόκελε έθεζε ηνπ 
Δήκνπ Ψπρηθνύ. Σεκεησηένλ όηη θαηά ην άξζξν 72 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010 
απόθαζε γηα θαηάξγεζε δίθεο ιακβάλεηαη, κε πνηλή αθπξόηεηαο, ύζηεξα από 
γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ. 
        Ούησο ερόλησλ ησλ πξαγκάησλ θαη ελόςεη ηνπ όηη ην πνζό ησλ επίδηθσλ 
ηειώλ είλαη € 4.785,91 ηνπ όηη κε ηε ιαβνύζα αξ. πξση. 4372/11-3-2011 
γλσκνδόηεζε ηεο ε σο άλσ δηθεγόξνο γλσκνδόηεζε ππέξ ηεο παξαηηήζεσο από ηελ 
σο άλσ εθέζεσο ηνπ Δήκνπ Ψπρηθνύ θαη ηνπ όηη, θαηά ην άξζξν 72 παξ. 1 πεξ. δ’ 
ηνπ Ν. 3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή εηζεγείηαη ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ 
θαηάξγεζε δίθεο κέρξη πνζνύ € 30.000, ν θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 
εηζεγείηαη: α) ηελ έγθξηζε ηεο πξναλαθεξζείζαο Δεκαξρηαθήο απνθάζεσο 139/2011 
β) Τελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην γηα θαηάξγεζε 
ηεο ζρεηηθήο κε ηελ σο άλσ έθεζε δίθεο δηα παξαηηήζεσο ηνπ Δήκνπ από ηεο από 
18-10-2006 εθέζεσο ηνπ Δήκνπ Ψπρηθνύ θαη γ) Τελ αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Οπξαλία 
Παπαεπαγγέινπ λα παξαζηεί γηα ην Δήκν ηελ 6-4-2011 ζην Δηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν 
Αζελώλ (Τκήκα 3ν Τξηκειέο) θαη: Αλ  κέρξη ηόηε έρεη εθδνζεί επί ηνπ σο άλσ ζέκαηνο 
απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, λα δειώζεη ζην πην πάλσ Δηθαζηήξην 
παξαίηεζε ηνπ Δήκνπ από ηεο παξαπάλσ εθέζεσο ηνπ Δήκνπ Ψπρηθνύ. Αιισο λα 
δεηήζεη αλαβνιή, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ ζην κεηαμύ δηάζηεκα ρξνληθά πεξηζώξηα 
γηα έθδνζε απνθάζεσο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ επί  ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 
 
   Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 παξ. 2 θαη 
72 παξ. 1 πεξ. ηδ’ θαη ηε’ θαη παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010, ηελ αλαθεξόκελε ζηελ 
εηζήγεζε γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ Οπξαλίαο Παπαεπαγγέινπ θαη ηελ αλσηέξσ 
εηζήγεζε, ηελ νπνία απνδέρεηαη, 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

1) Εγθξίλεη ηε ιεθζείζα ιόγσ θαηεπείγνληνο απόθαζε 139/2011 ηνπ Δεκάξρνπ 
γηα αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ λα γλσκνδνηήζεη γηα 



παξαίηεζε ηνπ Δήκνπ από ηεο αλαθεξνκέλεο ζηελ εηζήγεζε από 18-10-2006 
εθέζεσο ηνπ Δήκνπ Ψπρηθνύ. 

2) Εηζεγείηαη ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ηελ παξαίηεζε ηνπ Δήκνπ 
από ηεο σο άλσ από 18-10-2006 εθέζεσο ηνπ Δήκνπ Ψπρηθνύ.  

3) Να παξαζηεί ε σο άλσ δηθεγόξνο γηα ην Δήκν ηελ 6-4-2011 ζην Δηνηθεηηθό 
Πξσηνδηθείν Αζελώλ (Τκήκα 3ν Τξηκειέο) θαη: Aλ κέρξη ηόηε έρεη εθδνζεί επί 
ηνπ σο άλσ ζέκαηνο απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, λα δειώζεη ζην 
πην πάλσ Δηθαζηήξην παξαίηεζε ηνπ Δήκνπ από ηεο πην πάλσ εθέζεσο ηνπ 
Δήκνπ Ψπρηθνύ.  Άιισο λα δεηήζεη αλαβνιή, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ ζην 
κεηαμύ δηάζηεκα ρξνληθά πεξηζώξηα γηα έθδνζε απνθάζεσο ηνπ Δεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ επί ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  31/11 
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