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   ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  7εο 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 
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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 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 12ν Ζ.Γ. 

Δγθξηζε ηεο κε αξηζκ. 245/2011 (αξ. πξωη. 8858/13-5-2011) 

απόθαζεο ηνπ Γεκάξρνπ πνπ ειήθζε ιόγω θαηεπείγνληνο θαη 

παξαπνκπή ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπ θαζνξηζκνύ ηεο ακνηβήο 

θαζελόο εθ ηωλ δηθεγόξωλ πνπ από θνηλνύ θαη ελ ζπκπξάμεη ζα 

ζπληάμνπλ ηελ αλεθεξόκελε ζηελ πην πάλω απόθαζε αίηεζε 

αθπξώζεωο.  

Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα 

είπε:  

Με ηε κε αξηζ. ΠΟΛ1040/1-3-2011 απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

απμάλνληαη νη αληηθεηκεληθέο αμίεο ησλ εληόο ζρεδίνπ αθηλήησλ ηνπ Χπρηθνύ 

από 25% έσο 60% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ ίζρπαλ κέρξη ηελ έθδνζε 

ηεο απόθαζεο απηήο. Ψο εθ ηνύηνπ νη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ ηνπ Χπρηθνύ, 

νη πιείζηνη ησλ νπνίσλ είλαη θαη δεκόηεο ηνπ, θαζώο θαη ν Γήκνο Φηινζέεο-

Χπρηθνύ, ν νπνίνο: α) βιάπηεηαη θαηά ην κέξνο πνπ ε αύμεζε ησλ αμηώλ 

νδεγεί ζε αύμεζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζήο ηνπ γηα εληόο ζρεδίνπ 

αθίλεηά ηνπ ζην Χπρηθό θαη β) θαη’ άξζξν 75 παξ.1 ηνπ Νόκνπ 3463/2006 

έρεη θαζήθνλ λα κεξηκλά γηα ηελ πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ, έρνπλ πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ λα πξνζβάινπλ σο 

άθπξε ηελ παξαπάλσ απόθαζε. 
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Δπεηδή: α) ν Γήκνο δελ έρεη πξνζιάβεη δηθεγόξν κε κεληαία αληηκηζζία, β) ε 

πξνζβιεηέα απόθαζε δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β’ 434 ηε 17-3-2011. Σπλεπώο 

ε πξνζεζκία ησλ 60 εκεξώλ ιήγεη ηε 16-5-2011 θαη σο εθ ηνύηνπ ε αλάζεζε 

ζε δηθεγόξνπο ηεο ζπληάμεσο ηεο παξαπάλσ αηηήζεσο αθπξώζεσο είλαη 

θαηεπείγνπζα. Δλόςεη δε ηνπ όηη ε ζύληαμή ηεο απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλώζε 

θαη εκπεηξία ησλ δηθεγόξσλ, θαη ηεο κεγάιεο ζπνπδαηόηεηαο πνπ έρεη γηα ην 

Γήκν θαη ηνπο δεκόηεο ηνπ, επηβάιιεηαη ε αλάζεζε ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ 

ελόο δηθεγόξνπο, θαη ν νξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο λα θαζνξηζηεί από ην 

Γεκνηηθό Σπκβνύιην θαηά η’ άξζξα 72 παξ 1 εδ. ηειεπηαίν ηνπ Νόκνπ 

3852/10 θαη ην άξζξν 281 παξ. 3 ηνπ Νόκνπ 3463/06. Γηα ηνπο ιόγνπο 

απηνύο o Γήκαξρνο κε ηε κε αξηζ. 245/2011 (αξηζ. πξση. 8858/13-5-2011 

απόθαζή ηνπ) βάζεη ηνπ άξζξνπ 58 παξ.2 ηνπ Ν. 3852/10 αλέζεζε ζηνπο 

δηθεγόξνπο Αζελώλ Φνξηζάθε Θεόδωξν, Θαζεγεηή Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ, Κπιωλνγηάλλε Γεώξγην θαη Γξόζν Ηωάλλε από θνηλνύ θαη 

ελ ζπκπξάμεη λα ζπληάμνπλ θαη θαηαζέζνπλ ζην ΣηΔ αίηεζε αθπξώζεσο ηεο 

ππ’ αξηζ. ΠΟΛ1040/1-3-2011 απόθαζεο ηνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, ζηελ 

νπνία αίηεζε πξώηνο ησλ αηηνύλησλ λα είλαη ν Γήκνο Φηινζέεο-Χπρηθνύ. Ο 

θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο θαζελόο εθ ησλ σο άλσ 3 δηθεγόξσλ γηα ηελ εξγαζία 

ηνπ απηή λα γίλεη από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην θαηόπηλ παξαπνκπήο ηνπ 

νξηζκνύ ηεο ζ’ απηό ππό ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

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

Γεκάξρνπ. 

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

πεξ. ηε’ εδ. ηειεπηαίν ηεο παξ. απηήο, ηελ παξ. 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 

3852/2010, ην άξζξν 281 παξ. 3 ηνπ Ν.3463/2006, ην όηη ζην Γήκν δελ έρεη 

πξνζιεθζεί δηθεγόξνο κε κεληαία αληηκηζζία θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο, ηελ νπνία απνδέρεηαη, κεηά γελνκέλε ζπδήηεζε, 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

Α) Δγθξίλεη ηε κε αξηζ. 245/2011 (αξηζ. πξση. 8858/13-5-11) απόθαζε  ηνπ 

Γεκάξρνπ, κε ηελ νπνία ν Γήκαξρνο ιόγσ θαηεπείγνληνο αλέζεζε ζηνπο 

δηθεγόξνπο Αζελώλ Φνξηζάθε Θεόδωξν, Θαζεγεηή Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ, Κπιωλνγηάλλε Γεώξγην θαη Γξόζν Ηωάλλε από θνηλνύ θαη 

ελ ζπκπξάμεη λα ζπληάμνπλ θαη θαηαζέζνπλ ζην ΣηΔ αίηεζε αθπξώζεσο ηεο 

ππ’ αξηζ. ΠΟΛ1040/1-3-2011 απόθαζεο ηνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, ζηελ 

νπνία αίηεζε πξώηνο ησλ αηηνύλησλ λα είλαη ν Γήκνο Φηινζέεο-Χπρηθνύ.  

Β) Παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνλ θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο θαζελόο 

εθ ησλ σο άλσ 3 δηθεγόξσλ γηα ζύληαμε ηεο παξαπάλσ αηηήζεσο αθπξώζεσο.  
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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 

            Βαθηξηδή Ρηηίθα 

           Γνπλδνπιάθε Διέλε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα                      Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνύιε Θωλ/λα 

Από ην Πξαθηηθό ηεο   7εο                 Σαξνθόπνο Ξαληειήο 

Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο ζηηο 23 Ματνπ 2011 

Χπρηθό 23/05/2011 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 
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