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    ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  8εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  Σην Χπρηθό ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Τεηάξηε  θαη 
ώξα 09.00 ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 12963/10-6-2011 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. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Ξπξηδάθε  Παληειή, σο Πξόεδξν 

2. Φαλαθνύια Αζαλάζην, σο Αληηπξόεδξν, απερώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο Η.Γ. 

3. Λάβδα Νέιιε 

4. Βαθηξηδή Τηηίθα 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

6. Σνπκπαζάθε-Παπαδεκνύιε Κσλζηαληίλα 

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: 

ΘΔΚΑ    4ν  Ζ.Γ. 

Έγθξηζε πιξωκήο ακνηβήο θαη εμόδωλ ζηε δηθεγόξν Νπξαλία Ξαπαεπαγγέινπ γηα 
αλαηεζείζεο ζ’απηή λνκηθέο εξγαζίεο αθνξώζεο ηελ θαηαιεθζείζα ππό ηνπ Γεωξγίνπ 

Ρζηνπκάλε ζην Γήκν Λένπ Τπρηθνύ θιεξνλνκία. 
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              Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

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

άιινπο δύν Γήκνπο ζην κε ηνλ ίδην λόκν ζπζηαζέληα Γήκν Φηινζέεο-Χπρηθνύ, ν νπνίνο, θαηά ην 

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

απηνδηθαίσο ζηα ελνρηθά θαη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ Νένπ 

Χπρηθνύ. 

 Ο απνβηώζαο ηελ 25-9-2008 Γεώξγηνο Ισ. Τζηνπκάλεο κε ηε κε αξηζ. 213/20-10-1984 

δεκόζηα δηαζήθε ηνπ ελώπηνλ ηεο Σπκ/θνπ Φαιαλδξίνπ Πόπεο Κνπβέιε, πνπ δεκνζηεύζεθε κε ην 

κε αξηζ. 2351/3-4-2009 πξαθηηθό ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, θαηέιηπε ζην Γήκν Νένπ 

Χπρηθνύ ηελ ςηιή θπξηόηεηα ηνπ Α1 δηακεξίζκαηόο ηνπ 1νπ ππέξ ην ηζόγεην νξόθνπ δηόξνθεο 

νηθνδνκήο ζην Νέν Χπρηθό επί ηεο νδνύ Γξππάξε 9 κεηά ηνπ δηθαηώκαηνο πςνύλ επί ηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ δώκαηνο ηνπ ππέξζελ ηνπ σο άλσ δηακεξίζκαηνο θαη ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηκήκαηνο 

νηθνπέδνπ επί ηεο πξνζόςεσο ηεο σο άλσ νηθνδνκήο. 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ απόθαζή ηεο 17/11-2-2011, εθηόο άιισλ, αλέζεζε ζηε 

δηθεγόξν Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ: α)Να εξεπλήζεη ζηα αξκόδηα Υπνζεθνθπιαθεία γηα ηελ 

αλεύξεζε ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ηνπ δηαζέηε ησλ σο άλσ θιεξνλνκηαίσλ θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθή 

έθζεζε ηίηισλ ηδηνθηεζίαο, ζρέδην ζπκβνιαηνγξαθηθήο δειώζεσο απνδνρήο ππό ηνπ Γήκνπ ηεο σο 

άλσ θιεξνλνκίαο θαη ζρέδην δειώζεσο ην Γήκνπ θόξνπ θιεξνλνκίαο ελ ζρέζεη κε ηα σο άλσ 

θιεξνλνκηαία.  Παξέπεκςε δε κε ηελ ίδηα απόθαζή ηεο ηνλ θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ηεο σο άλσ 

δηθεγόξνπ ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην. Σρεηηθά ζπληάρζεθε θαη ην κε αξ. πξση. 2978/18-2-2011 

ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό, κε ην νπνίν ν Γήκαξρνο αλέζεζε ζηελ πην πάλσ δηθεγόξν ηηο αλσηέξσ 

λνκηθέο εξγαζίεο έλαληη ακνηβήο θαζνξηζηέαο από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, ην νπνίν ηελ θαζόξηζε 

ζε €3.000 πιένλ Φ.Π.Α.(23%) κε ηελ κε αξηζκό 132/19-4-2011 απόθαζή ηνπ. 

 Ήδε ε αλσηέξσ δηθεγόξνο, έρνπζα δηελεξγήζεη όιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, κε ην κε αξηζ. 
πξση. 10487/25-5-2011 πίλαθα ακνηβώλ ηεο, ζηνλ νπνίν επηζύλαςε ηα απνδεηθλύνληα ηελ ππ’ 
απηήο δηελέξγεηα ησλ εξγαζηώλ απηώλ έγγξαθα, δεηεί λα ηεο πιεξσζεί ε θαηά η’ αλσηέξσ 
θαζνξηζζείζα πιεξσκή ηεο ακνηβήο ησλ €3.000, πιένλ €690 γηα Φ.Π.Α(23%) θαη €66 γηα  έμνδα 
γελόκελα ππ’ απηήο γηα ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλσο γηα πνζό θαηαβιεζέλ ππ’ απηήο ζην 
Υπνζεθνθπιαθείν Φαιαλδξίνπ γηα έθδνζε επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ κε αξηζ. 55889/1966 θαη 
15422/1966 δύν ζπκβνιαίσλ κεηά πηζηνπνηεηηθώλ κεηαγξαθήο ηνπο, ηα νπνία ηνπνζέηεζε ζε 
θάθειν, πεξηέρνληα ηνπο ππ’ απηήο ζπιιεγέληεο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ησλ σο άλσ θιεξνλνκηαίσλ, 
πνπ ππέβαιε ζην Γήκν καδί κε ηελ έθζεζή ηεο ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ζπλεκκέλσο ζην κε αξ. πξση. 
8676/11-5-2011 έγγξαθό ηεο.  

 

 Θέησ ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνλ αλσηέξσ πίλαθα ακνηβώλ ηεο δηθεγόξνπ 

Οπξαλίαο Παπαεπαγγέινπ θαη παξαθαιώ ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

θαη είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 εδ. δ’ 

θαη ην ηει. εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηνπ Ν. 3852/2010 

σο θαη ην άξζξν 281 παξ.3 ηνπ Ν.3463/06, 
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ηνλ αλαθεξόκελν ζηελ εηζήγεζε πίλαθα ακνηβώλ ηεο δηθεγόξνπ Οπξαλίαο Παπαεπαγγέινπ θαη ηα 

επηζπλαθζέληα ζ’ απηόλ έγγξαθα,  

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  ΘΑΡΑ  ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

 

1) Απνδέρεηαη ηνλ απνζηαιέληα ζην Γήκν, ιαβόληα αξ. πξση. 10487/25-5-2011 πίλαθα 
ακνηβώλ ηεο δηθεγόξνπ Οπξαλίαο Παπαεπαγγέινπ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ €3.756, 
00ήηνη €3.000 γηα ακνηβή ηεο, €690 γηα ΦΠΑ 23% θαη €66 γηα έμνδά ηεο. 

2) Θεσξεί ηα αλαθεξόκελα ζηνλ πίλαθα απηόλ πνζά εύινγα θαη αληαπνθξηλόκελα ζηηο 
πξνζθεξζείζεο ππεξεζίεο ηεο.  

3) Η πίζησζε ηνπ πνζνύ  3.756,00€ ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑ 00.6111 «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 
ζπκβνιαηνγξάθσλ» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011. 

 
 Οη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη θ.θ. Σνπκπαζάθε-Παπαδεκνύιε Κσλζηαληίλα θαη Φαξαθόπνο 

Παληειήο απέρνπλ ιόγσ ππεξβνιηθνύ πνζνύ ακνηβήο ηεο δηθεγόξνπ. 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό      70/2011 

 

 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      Σαλαθνύιαο Αζαλάζηνο 

      Ιάβδα Λέιιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα   Βαθηξηδή Ρηηίθα 

Από ην Πξαθηηθό ηεο  8εο   Γνπλδνπιάθε Διέλε 

Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο                       Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνύιε Θωλ/λα 

Δπηηξνπήο ζηηο 15 Ινπλίνπ 2011                  Σαξνθόπνο Ξαληειήο 

Χπρηθό 16/06/2011 

      Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 
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