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 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  7ες ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  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 Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ. Γ. θαη 

επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ  άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010  ζε 

όια ηα κέιε, δεκνζηεύηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Ξπξηδάθε  Παληειή, σο Πξόεδξν 

2.  Λάβδα Νέιιε 

3. Βαθηξηδή Τηηίθα 

4. Γνπλδνπιάθε Διέλε 
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5. Σνπκπαζάθε-Παπαδεκνύιε Κσλζηαληίλα 

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

7. Φαξνθόπν Παληειή 

Σπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη 

θαη λα ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη Δ.Ζ.Γ.. 

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

ΘΔΚΑ 3ο:  

Έγθρηζε ηες κε αρηζ. 231/2011 (αρηζ. πρωη.      7951/3-5-11) 

απόθαζες ηοσ Γεκάρτοσ ποσ ειήθζε ιόγω θαηεπείγοληος. 

Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ιέγεη όηη :  

Με ηελ σο άλσ απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ αλεηέζε ιόγσ θαηεπείγνληνο ζην 

δηθεγόξν Αζελώλ Κσλ/λν Μπνπξηδάια:  :α) λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ελώπηνλ 

ηνπ  Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (δηαδηθαζίαο εξγαηηθώλ δηαθνξώλ) 

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

δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε θάζε κηαο εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ απόθαζε 2 

αγσγώλ θαη β) λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ επί θάζε 

κηαο εθ ησλ αγσγώλ απηώλ, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη γηα θάζε κία από 

ηηο εξγαζίεο απηέο από ηνλ θώδηθα δηθεγόξσλ θαη ηελ ΚΥΑ 

1117864/2297/ΑΟΟ12 ηεο 7/24-12-2007(ΦΔΚ Β’ 2422), πιένλ εμόδσλ θαη 

ΦΠΑ. 

Εεηείηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ηελ πην πάλσ απόθαζε ηνπ 

Γεκάξρνπ. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηα άξζξα 58 παξ. 2 θαη 72 παξ.1 

εδ. ηε΄ηνπ Ν. 3852/2010 σο θαη ηελ πην πάλσ εηζήγεζε, ηελ νπνία 

απνδέρεηαη, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

Δγθξίλεη ηε κε αξηζ. 231/2011 (αξηζ. πξση. 7951/3-5-11) απόθαζε  ηνπ 

Γεκάξρνπ γηα αλάζεζε (ιόγσ θαηεπείγνληνο) ζην δηθεγόξν Αζελώλ Κσλ/λν 

Μπνπξηδάια:  :α) λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ελώπηνλ ηνπ  Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (δηαδηθαζίαο εξγαηηθώλ δηαθνξώλ) ηελ 6-5-2011 ή ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε 

ζπδήηεζε θάζε κηαο εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ απόθαζε 2 αγσγώλ θαη β) λα 

ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ επί θάζε κηαο εθ ησλ αγσγώλ 
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απηώλ, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη γηα θάζε κία από ηηο εξγαζίεο απηέο 

από ηνλ θώδηθα δηθεγόξσλ θαη ηελ ΚΥΑ 1117864/2297/ΑΟΟ12 ηεο 7/24-12-

2007(ΦΔΚ Β’ 2422), πιένλ θαη ΦΠΑ. 

Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε 
ηελ ιήμε ηεο Σπλεδξίαζεο. 

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 

Από ην Πξαθηηθό ηεο   7ες                 Σαροθόπος Ξαληειής 

Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο ζηηο 23 Ματνπ 2011 

Χπρηθό 23/05/2011 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 
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