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    ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  7ες ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  Πην Τπρηθό 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 Ρηηίθα 

4. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

5. Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνύιε Θσλζηαληίλα 

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

7. Σαξνθόπν Ξαληειή 

Ππλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη 
απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη Δ.Ζ.Γ.. 

Ν Ξξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα:  
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ΘΔΚΑ 2o: 

Έγθρηζε ηες κε αρηζ. 201/2011 (αρηζ. πρωη. 6641/11-4-11) απόθαζες ηοσ 

Γεκάρτοσ ποσ ειήθζε ιόγω θαηεπείγοληος 

Ν θ. Ξξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα είπε: 

Κε ηελ επηδνζείζα ζην Γήκν ηελ 8.4.11 θαη απεπζπλόκελε ζην 3κειέο Γηνηθεηηθό Ξξσηνδηθείν 

Αζελώλ κε γεληθό αξηζ. θαηάζεζεο 10235/2011  αίηεζή ηεο ε «FRESH ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ.-ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΗΓΥΛ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΗΘΖΠ» δήηεζε ηελ αλαζηνιή εθηειέζεσο 

ηεο απνθάζεσο ηνπ Γεκάξρνπ 8079/4-4-2011, ΑΓΑ:4ΑΓ6ΥΖ8-9 πεξί ζθξαγίζεσο ηνπ ζην Λ. 

Τπρηθό επί ησλ νδώλ Νιπκπηνληθώλ αξ.220 θαη Ιπθνύξγνπ θαηαζηήκαηόο ηεο. 

Δπεηδή:α) ν Γήκνο δελ έρεη πξνζιάβεη δηθεγόξν κε κεληαία αληηκηζζία θαη β) κε ηελ από 8-4-

2011 θιήζε ηνπ ν Ξξόεδξνο ηνπ 3κεινύο Ππκβνπιίνπ ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ έηαμε 6ήκεξε 

πξνζεζκία από ηεο επηδόζεσο ηεο πξάμεο ηνπ απηήο(8-4-2011) γηα ππνβνιή απόςεσλ θαη 

ππνκλήκαηνο, ήηαλ επείγνπζα ε αλάζεζε ηνπ ρεηξηζκνύ ζε δηθεγόξν γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

Γήκνπ ηεο σο άλσ αηηήζεσο αλαζηνιήο. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ν Γήκαξρνο Φηινζέεο-

Τπρηθνύ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 58 παξ.2 ηνπ Λ. 3852/10, αλέζεζε ζην δηθεγόξν Αζελώλ 

Γαθνπξά Γεώξγην λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ζην 3κειέο Γηνηθεηηθό Ξξσηνδηθείν Αζελώλ 

(Ρκήκα 4ν) ππόκλεκα ηνπ Γήκνπ επί ηεο αλαθεξόκελεο παξαπάλσ αηηήζεσο αλαζηνιήο θαη 

λα παξαζηεί ζην σο άλσ Γηθαζηήξην θαηά ηε ζπδήηεζή ηεο. 

Εεηείηαη από ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ηελ πην πάλσ απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ 

Ζ Νηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηα άξζξα 58 παξ. 2 θαη 72 παξ.1 εδ. ηε΄ηνπ Λ. 

3852/2010 σο θαη ηελ πην πάλσ εηζήγεζε, ηελ νπνία απνδέρεηαη κεηά από δηαινγηθή 
ζπδήηεζε 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

Δγθξίλεη ηε κε αξηζ. 201/2011 (αξηζ. πξση. 6641/11-4-11) απόθαζε  ηνπ Γεκάξρνπ γηα 

αλάζεζε (ιόγσ θαηεπείγνληνο) ζην δηθεγόξν Αζελώλ Γεώξγην Γαθνπξά λα ζπληάμεη θαη 
θαηαζέζεη ζην 3κειέο Γηνηθεηηθό Ξξσηνδηθείν Αζελώλ (Ρκήκα 4ν)ππόκλεκα ηνπ Γήκνπ επί 

ηεο σο άλσ αηηήζεσο αλαζηνιήο θαη λα παξαζηεί ζην σο άλσ Γηθαζηήξην θαηά ηε ζπδήηεζή 
ηεο, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη από ηνλ θώδηθα δηθεγόξσλ θα ηελ ΘΑ 

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

Κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε ηεο 
Ππλεδξίαζεο. 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ      ΡΑ ΚΔΙΖ 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ            Ιάβδα Λέιιε 

           Βαθηρηδή Ρηηίθα 

           Γοσλδοσιάθε Διέλε 

Αθρηβές Απόζπαζκα                           Ποσκπαζάθε-Ξαπαδεκούιε Θωλ/λα 
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Από ην Ξξαθηηθό ηεο   7ες                           Σαροθόπος Ξαληειής 

Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο ζηηο 23 Κατνπ 2011 

Τπρηθό 23/05/2011 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 
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