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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   ANAΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΟΘΔΗ-ΦΤΥΙΚΟΤ           48/23-5-2011 

                                                              Αρηζκ.-τρολ.-Απόθαζες 

ΓΡΑΦΔΙΟ OIKONOMIKH ΔΠΙΣΡΟΠΗ   Αρηζκ. Πρωη. 11584/31-5-2011 

         

Μαραζωλοδρόκοσ 95   

ΦΤΥΙΚΟ, Σ.Κ. 154 52      

ηει. 210–6794000    

fax. 210–6726081     

e-mail:epitropesDS@0177.syzefxis.gov.gr    

    ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ  7ες ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

                  Σην Χπρηθό ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κελόο Mατνπ  ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Γεπηέξα  

θαη ώξα 09.00 ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 9427/19-5-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Ξξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ. Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ  

άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/2010  ζε όια ηα κέιε, δεκνζηεύηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Γήκνπ, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Μπξηδάθε  Ξαληειή, σο Ξξόεδξν 

2.  Ιάβδα Λέιιε 

3. Βαθηξηδή Τηηίθα 

4. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

5. Σνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνύιε Θσλζηαληίλα 

6. Kακάξα Αξηζηείδε (σο θαηαιαβώλ ζέζε ηαθηηθνύ κέινπο),  απώλ. 

7. Φαξνθόπν Ξαληειή 

Σπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη 
απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη Δ.Ζ.Γ.. 
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Ν Ξξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα:  

           ΘΔΜΑ 1ο Δ.Η.Γ. 

 Αλάζεζε ζηο δηθεγόρο Νηθόιαο Καρακαλιή δηθαζηηθής σπόζεζες ηοσ Γήκοσ 

Ν θ. Ξξόεδξνο ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο ιέγεη: 

Κε ην άξζξν 1 ηνπ 3852/2010 θαηαξγήζεθε ν Γήκνο Λ. Χπρηθνύ ελσζείο καδί κε 

άιινπο 2 Γήκνπο, ζην κε ηνλ ίδην λόκν ζπζηαζέληα Γήκν Φηινζέεο-Χπρηθνύ, ν νπνίνο, θαη’ 

άξζξν 283 παξ.1 ηνπ παξαπάλσ λόκνπ, απηνδηθαίσο ππεηζήιζε ζηα ελνρηθά θαη εκπξάγκαηα 

δηθαηώκαηα θαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ Λ. Χπρηθνύ θαη ζπλερίδεη ηηο δίθεο, πνπ δηάδηθν 

κέξνο ήηαλ ν Γήκνο Λ. Χπρηθνύ. 

Ζ Ηζηδώξα ην γέλνο Αλδξένπ Ξέηζε, ζύδπγνο Γεκεηξίνπ Κπαιάγθα έρεη εγείξεη θαηά  

ηνπ Γήκνπ Λ. Χπρηθνύ ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Φαιαλδξίνπ ηε κε αξηζ. 84/2010 αγσγή, κε 

ηελ νπνία δεηεί από ην Γήκν €10.800 γηα κηζζνύο ηεο ιόγσ ηζρπξηδόκελεο ππ’ απηήο 

ππεξεκεξίαο ηνπ Γήκνπ πεξί ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηώλ ηεο σο θαη €1.000 γηα ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε. Γηθάζηκνο ηεο αγσγήο απηήο νξίζζεθε αξρηθώο ε 15-2-2011, 

νπόηε όκσο ε ζπδήηεζή ηεο αλαβιήζεθε γηα ηελ 24-5-2011. Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ 

απόθαζή ηεο 13/2011 αλέζεζε ην ρεηξηζκό γηα ην Γήκν ηεο πην πάλσ αγσγήο ζην δηθεγόξν 

Θσλ/λν Κπνπξηδάια, ν νπνίνο όκσο κε ηελ από 20-5-2011 επηζηνιή ηνπ γλώξηζε ζηνλ εηδηθό 

καο ζύκβνπιν θ. Ξαπαδάην όηη ηελ εκέξα ηεο παξαπάλσ δίθεο ζα απνπζηάδεη ζην εμσηεξηθό 

θαη δήηεζε ηελ αλάζεζή ηεο ζε άιιν δηθεγόξν. 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ ν Ξξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγείηαη λ’ αλαηεζεί 

ζην δηθεγόξν Ληθόιαν Θαξακαλιή λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ζην Δηξελνδηθείν Φαιαλδξίνπ ηελ 

24-5-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο αλσηέξσ αγσγήο θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη επ’ απηήο πξνηάζεηο ηνπ 

Γήκνπ, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη γηα θάζε κία από ηηο εξγαζίεο απηέο από ηνλ θώδηθα 

δηθεγόξσλ θαη ηελ ΘΥΑ 1117864/2297/ΑΝΝ12 ηεο 7/24-12-2007(ΦΔΘ Β’ 2422), πιένλ εμόδσλ 

θαη ΦΞΑ. 

                    Ξαξαθαιώ ηελ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

       Η Οηθολοκηθή Δπηηροπή  αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 72 παξ. 1 πεξ. ηε’ ηνπ Λ. 

3852/2010 θαη ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηελ νπνία απνδέρεηαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε. 

Αποθαζίδεη Οκόθωλα 

 Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Αζελώλ Ληθόιαν Θαξακαλιή λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ζην 

Δηξελνδηθείν Φαιαλδξίνπ ηε 24-5-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή 

καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκ. 84/2010 αγσγήο ηεο Ηζηδώξαο Ξέηζε 

θαηά ηνπ Γήκνπ Λένπ Χπρηθνύ θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ επί ηεο 

αγσγήο απηήο, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη γηα θάζε κία από ηηο εξγαζίεο απηέο από ηνλ 

θώδηθα δηθεγόξσλ θαη ηελ ΘΥΑ 1117864/2297/Α0012 ηεο 7/24-12-2007 (ΦΔΘ Β’ 2422), πιένλ 

εμόδσλ θαη Φ.Ξ.Α. 
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Κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε ηεο 

Σπλεδξίαζεο. 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ      ΣΑ ΜΔΛΗ 

ΠΑΝΣΔΛΗ ΞΤΡΙΓΑΚΗ            Λάβδα Νέιιε 

           Βαθηρηδή Σηηίθα 

           Γοσλδοσιάθε Διέλε 

Αθρηβές Απόζπαζκα                           οσκπαζάθε-Παπαδεκούιε Κωλ/λα 

Από ην Ξξαθηηθό ηεο   7ες                           Υαροθόπος Παληειής 

Σπλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο ζηηο 23 Κατνπ 2011 

Χπρηθό 23/05/2011 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

ΠΑΝΣΔΛΗ ΞΤΡΙΓΑΚΗ 
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