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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 5ης ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΖΠ    
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  Σην Χπρηθό ζήκεξα ζηηο 11 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα 
Γεπηέξα θαη ώξα 09.00 ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 6399/6-4-2011 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη  74 ηνπ Ν. 3852/2010  ζε όια ηα κέιε, 
δεκνζηεύηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Ξπξηδάθεο Παληειήο, σο Πξόεδξνο 

2.  Λάβδα Νέιιε 

3. Βαθηξηδή Τηηίθα 

4. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

5. Σνπκπαζάθε-Παπαδεκνύιε Κσλζηαληίλα 

6. Σηαπξίδεο Σηπιηαλόο απώλ 

7. Φαξνθόπνο Παληειήο 

       Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

ΘΔΚΑ 5ο Ζ. Γ. 

 Δγθξηζε απνθάζεσο Γεκάξρνπ θαη αλάζεζε ζην δηθεγόξν Νηθόιαν Καξακαλιή 

δηθαζηηθήο ππόζεζεο πνπ αθνξά εηδηθόηεξα ην Γήκν Νένπ Χπρηθνύ.           

               Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ιέγεη όηη:  

Ο κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/2010 θαηαξγεζείο Γήκνο Νένπ Χπρηθνύ ζπλελώζεθε 

καδί κε άιινπο δύν Γήκνπο ζην κε ηνλ ίδην Νόκν ζπζηαζέληα Γήκν Φηινζέεο-

Χπρηθνύ, πνπ, θαηά ην άξζξν 283 παξ. 1 ηνπ λόκνπ απηνύ, από ηελ έλαξμε ηεο 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ (1-1-2011) απηνδηθαίσο ππεηζήιζε ζηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ Ν. Χπρηθνύ. 

Ο Αιέμαλδξνο Γεσξγνπδάθεο θαη άιια 20 άηνκα πνπ είραλ πξνζιεθζεί από ην Γήκν 

Νένπ Χπρηθνύ κε 18κελεο ζπκβάζεηο κεξηθήο απαζρόιεζεο (από 16-2-2010 έσο 15-

8-2011) εηδνπνηήζεθαλ από ην Γήκν καο όηη, ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. ΤΤ52201/24-

8-2010 έγγξαθν ηνπ ηόηε Υθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ησλ 

ζπκβάζεσλ απηώλ είλαη ε 30-4-2011, αλεμάξηεηα από ην ρξόλν ζπκπιήξσζεο ηνπ 

18κήλνπ. Ο Γήκνο καο κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 3427/25-2-2011 έγγξαθό ηνπ δήηεζε 

από ηνλ λπλ Υθππνπξγό Δζσηεξηθώλ θ. Νηόιην λα καο γλσξίζεη αλ πξέπεη λα 

ζεσξεζνύλ νη παξαπάλσ ζπκβάζεηο όηη  ιήγνπλ ηελ 30-4-2011 θαη όρη, όπσο ζε 

απηέο αλαθέξεηαη, ηελ 31-8-2011. Απάληεζε ζην πην πάλσ έγγξαθν δελ έρεη ιεθζεί 

κέρξη ζήκεξα. Δλησκεηαμύ ηελ 29-3-2011 επηδόζεθε ζην Γήκν  αίηεζε ιήςεο 

αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ 21 αηόκσλ, ζπδεηνπκέλε ηελ 6-5-

2011 ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ (δηαδηθαζία αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ), κε ηελ 

νπνία δεηείηαη ε απνδνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπο από ην Γήκν θαη κεηά ηελ 1-5-2011 

έσο 15-8-2011 θαη ε θαηαβνιή ζε απηνύο κέρξη 15-8-2011 απνδνρώλ. Με ηελ ίδηα 

αίηεζε δεηείηαη θαη ε έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ηεο νπνίαο εκεξνκελία 

ζπδήηεζεο νξίζηεθε ε 11-4-2011. 

Ο Γήκαξρνο Φηινζέεο-Χπρηθνύ κε ηελ απόθαζή ηνπ 200/2011 αλέζεζε ιόγσ 

θαηεπείγνληνο ζην δηθεγόξν Νηθ. Καξακαλιή λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ηελ 11-4-2011 

ζηνλ θ. Πξόεδξν Υπεξεζίαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξναλαθεξόκελεο πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο.  

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγείηαη α) λα εγθξηζεί ε σο άλσ 

δεκαξρηαθή απόθαζε θαη β) λα αλαηεζεί ζην δηθεγόξν Νηθόιαν Καξακαλιή λα 

παξαζηεί γηα ην Γήκν ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (δηαδηθαζία 

αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ) ηελ 6-5-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή 

καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πην πάλσ αηηήζεσο θαη λα ζπληάμεη θαη 

θαηαζέζεη ην επ’ απηήο ζεκείσκα ηνπ Γήκνπ. 

Ζ Νικονομική Δπιηροπή, αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Tηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 72 παξ. 1 εδ. ηε’ ηνπ Ν. 3852/2010  

2.  Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  

     κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

α) Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ 200/2011 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Φηινζέεο –Χπρηθνύ θαη  

β) Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Αζελώλ Νηθόιαν Καξακαλιή λα παξαζηεί γηα ην Γήκν 

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (δηαδηθαζία αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ) 

ηελ 6-5-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηεο πην πάλσ αηηήζεσο θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ην επ’ απηήο 

ζεκείσκα ηνπ Γήκνπ, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη γηα θάζε κία από ηηο εξγαζίεο 
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απηέο από ηνλ θώδηθα δηθεγόξσλ θαη ηελ ΚΥΑ 1117864/2297/ΑΟΟ12 ηεο 7/24-12-

2007(ΦΔΚ Β’ 2422), πιένλ εμόδσλ θαη ΦΠΑ. 

                          Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 39/2011     

Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηε 

ιήμε ηεο Σπλεδξίαζεο. 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο 

θαησηέξσ: 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                       ΡΑ ΚΔΙΖ 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ                  Ιάβδα Λέλλη 

       Βακιρηζή Ριηίκα 

                  Γοσνδοσλάκη Δλένη 

                  Ποσμπαζάκη-Ξαπαδημούλη Θων/να  

          Σαροκόπος Ξανηελής 

Ακριβές Απόζπαζμα 

Από ην Πξαθηηθό ηεο 5εο 

Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ζηηο 11 Απξηιίνπ 2011 

ΧΥΦΙΚΟ 13/04/2011 

 Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 
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    Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε 

ηε ιήμε ηεο Σπλεδξίαζεο. 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο 

θαησηέξσ: 
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O ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                       ΡΑ ΚΔΙΖ 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ                  Ιάβδα Λέλλη 

       Βακιρηζή Ριηίκα 

                  Γοσνδοσλάκη Δλένη 

                  Ποσμπαζάκη-Ξαπαδημούλη Θων/να  

          Σαροκόπος Ξανηελής 

Ακριβές Απόζπαζμα 

Από ην Πξαθηηθό ηεο 5εο 

Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ζηηο 11 Απξηιίνπ 2011 

ΧΥΦΙΚΟ 13/04/2011 

 Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 

         

 

 

 

     

 

 


