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Καηά ην άξζξν 283 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/1010, ν Δήκνο Φηινζέεο-Ψπρηθνύ, (ν νπνίνο 

πξνέξρεηαη από ζπλέλσζε ηξηώλ Δήκσλ (Ν. Ψπρηθνύ, Φηινζέεο θαη Ψπρηθνύ), ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 283 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (1-1-2011) θαη 

ρσξίο θακία άιιε δηαηύπσζε ζπλερίδεη απηνδηθαίσο ηηο εθθξεκείο δίθεο, πνπ δηάδηθν κέξνο 
ήηαλ ν Δήκνο Νένπ Ψπρηθνύ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξαθάησ αλαθεξόκελε: 

Επί αγσγήο ησλ Φνίβεο Γξεγνξνπνύινπ, Καιιηόπεο Μπνπδνύθε θαη Πνιπμέλεο Μπεξεηάλνπ, 

κε ηελ νπνίαλ εδεηείην ε θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ΠΟΛΙΤΕΙΑ, θαηά ηνπ Δήκνπ Ν. Ψπρηθνύ 
εθδόζεθε ε απνξξίςαζα ηελ αγσγή απόθαζε 8972/2008 ηνπ Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Αζελώλ (Τκήκαηνο 4νπ Μνλνκεινύο). Τελ απόθαζε απηή εμεθάιεζαλ νη ελάγνπζεο κε έθεζή 
ηνπο, εκεξνκελίαο ζπδεηήζεσο ηεο νπνίαο νξίζηεθε ε 9-5-2011 ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Εθεηείνπ Αζελώλ( 10νπ Τκήκαηνο). 
Ελόςεη ηνύησλ θαη ηνπ όηη ζην Δήκν Φηινζέεο-Ψπρηθνύ  δελ έρεη πξνζιεθζεί δηθεγόξνο κε 

κεληαία αληηκηζζία, ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο εηζεγείηαη λ’ αλαηεζεί ζηε 

δηθεγόξν Αζελώλ Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ: α) Να παξαζηεί γηα ηνλ εθεζίβιεην Δήκν ζην 
Δηνηθεηηθό Εθεηείν Αζελώλ (Τκήκα 10ν) θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ εθέζεσο ηελ 9-5-

2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαη β) Να ζπληάμεη 
θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα ηνπ εθεζηβιήηνπ Δήκνπ επί ηεο σο άλσ εθέζεσο.  

 

       Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 72 παξ. 1 εδ. ηε’ ηνπ Ν. 
3852/2010 θαη ηελ πην πάλσ εηζήγεζε, ηελ νπνία απνδέρεηαη. 

 ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν Αζελώλ Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ: 

1) Nα παξαζηεί γηα ηνλ εθεζίβιεην Δήκν ζην Δηνηθεηηθό Εθεηείν Αζελώλ (Τκήκα 10ν) 
θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ εηζήγεζε εθέζεσο ηελ 9-5-2011 ή ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν. Καη 

2) Να ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα ηνπ εθεζίβιεηνπ Δήκνπ επί ηεο εθέζεσο απηήο. 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό   34/2011 
 

                                 Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

     
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

     ΡΑ ΚΔΙΖ 
ΜΟΗΓΑΘΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  1) ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

2) ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 

3)ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 
Ακριβές απόσπασμα   4) ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

Τστικό  
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ-ΤΣΗΘΝ 
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