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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

ΓΗΜΟ ΦΙΛΟΘΔΗ-ΦΤΥΙΚΟΤ                   52/23-5-2011 

                                                              Αριθμ.-τρον.-Απόθαζης 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ   Αριθμ. Πρωη. 11586/31-5-2011 

       

Μαραθωνοδρόμοσ 95   

ΦΤΥΙΚΟ, Σ.Κ. 154 52      

ηηλ. 210–6794000    

fax. 210–6726081     

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

 

 ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ  7ης 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 

Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η. 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 

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 Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ. 

       Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 
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ΘΔΜΑ    4ο Η.Γ. 

 Έγθξηζε πιεξσκήο ακνηβώλ ζηε δηθεγόξν Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ γηα λνκηθέο θαη 

δηθεγνξηθέο ππνζέζεηο πνπ ηεο αλαηέζεθαλ πνπ αθνξνύλ εηδηθόηεξα ηνλ πξώελ Γήκν 

Χπρηθνύ. 

Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο ιέγεη: 

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

δύν Γήκνπο ζην κε ηνλ ίδην λόκν ζπζηαζέληα Γήκν Φηινζέεο-Χπρηθνύ, πνπ θαηά ην άξζξν 

283 παξ. 1 ηνπ λόκνπ απηνύ, από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (1-1-2011) απηνδηθαίσο 

ππεηζήιζε ζηα ελνρηθά θαη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ Χπρηθνύ 

θαη ζπλερίδεη ηηο εθθξεκείο δίθεο, ζηηο νπνίεο δηάδηθν κέξνο είλαη ν Γήκνο Χπρηθνύ. 

Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ηεο πιεξσκήο ζηε δηθεγόξν 

Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ ακνηβώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ €2.895,18, πιένλ Φ.Π.Α.(23%) εμ 

€665,89, ζύλνιν €3561,07 γηα λνκηθέο θαη δηθεγνξηθέο εξγαζίεο ηεο, πνπ ηεο αλαηέζεθαλ κε 

ηηο απνθάζεηο ηεο Γεκάξρνπ Χπρηθνύ κε αξ. πξση. 9633/10-11-2010 θαη 9707/12-11-2010, 

πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ απόθαζε 92/2010 ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Χπρηθνύ, 130/22-7-

2008 ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Χπρηθνύ, απόθαζε 139/2011 ηνπ Γεκάξρνπ Φηινζέεο-

Χπρηθνύ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 31/28-3-2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο, 

απνθάζεηο 6/27-1-2011, 2/27-1-2011 θαη 22/4-3-2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Γηα ηηο σο 

άλσ ακνηβέο ηεο ε αλσηέξσ δηθεγόξνο πξνζθόκηζε ηνλ από  26-4-2011 ινγαξηαζκό ηεο, 

ζεσξεκέλν από ην Γηθεγνξηθό Σύιινγν Αζελώλ, ζηνλ νπνίν εκθαίλνληαη αλαιπηηθώο νη 

εξγαζίεο ηεο, ε δηελέξγεηα ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη από ηα επηζπλαπηόκελα ζην ινγαξηαζκό 

απηό έγγξαθα θαη γξακκάηηα ηνπ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Αζελώλ. 

Υπόςε ζαο ζέησ ηνλ Πίλαθα Ακνηβώλ ηεο αλσηέξσ ηνπ Γηθεγόξνπ ν νπνίνο έρεη σο 

θαησηέξσ: 
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Παξαθαιώ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Η Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνύ  άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ είδε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

3852/2010 θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 283 ηνπ Ν. 3463/2006 πεξί Γ.Κ.Κ. κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Αποθαζίζει Ομόθωνα 

1. Απνδέρεηαη ηνλ απνζηαιέληα ζην Γήκν ινγαξηαζκό ηεο Γηθεγόξνπ θ. Παπαεπαγγέινπ 

Οπξαλίαο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 3.561,07 € ζηνλ νπνίν ππάξρεη βεβαίσζε ηνπ 

Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Αζελώλ όηη ην αλσηέξσ πνζό είλαη ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ηνπ θώδηθα πεξί δηθεγόξσλ. 

2. Θεσξεί ηα αλαθεξόκελα ζηνλ πίλαθα απηό πνζά εύινγα, ινγηθά θαη αληαπνθξηλόκελα 

ζηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ηεο. 

   Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηε ιήμε ηεο 

Σπλεδξίαζεο. 

      Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ      ΣΑ ΜΔΛΗ 

ΠΑΝΣΔΛΗ ΞΤΡΙΓΑΚΗ                  Λάβδα Νέλλη 

      Βακιρηζή Σιηίκα 

      Γοσνδοσλάκη Δλένη 

Ακριβές Απόζπαζμα                        οσμπαζάκη-Παπαδημούλη Κων/να 

Από ην Πξαθηηθό ηεο   7ης                      Υαροκόπος Πανηελής 

Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο ζηηο 23 Ματνπ 2011 

Χπρηθό 23/05/2011 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΗ8-ΕΥΥ



 4 

ΠΑΝΣΔΛΗ ΞΤΡΙΓΑΚΗ 
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