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    ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  8ες ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  Σην Ψπρηθό 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. Χαλαθνύια 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. Χαξνθόπν 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    5ο  Ζ.Γ. 

Έγθρηζε ηες σπ’αρηζκ.283/2011 (αρ.πρωη.11863/1-6-2011) απόθαζες Γεκάρτοσ  

ποσ ειήθζε ιόγω θαηεπείγοληος. 

              Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

 Ο κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/2010 θαηαξγεζείο Γήκνο Νένπ Ψπρηθνύ ζπλελώζεθε καδί κε 
άιινπο δύν Γήκνπο ζην κε ηνλ ίδην λόκν ζπζηαζέληα Γήκν Φηινζέεο-Ψπρηθνύ, πνπ θαηά ην άξζξν 
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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 Νένπ Ψπρηθνύ 
θαη ζπλερίδεη ηηο εθθξεκείο δίθεο, ζηηο νπνίεο δηάδηθν κέξνο είλαη ν Γήκνο Νένπ Ψπρηθνύ. 
 Οη Μηραήι Πηαιόπνπινο, Αξηζηέα Πηαινπνύινπ, Νηθόιανο Γεσξγαθόπνπινο θαη Αξηζηνθάλεο 
Αιεμίνπ σο ζπληδηνθηήηεο αθηλήηνπ εθηάζεσο 7.723η.κ. ζην Ο.Τ.16 ηνπ Γήκνπ Νένπ Ψπρηθνύ, 
ήγεηξαλ ηε κε γεληθό αξηζ. θαηάζ. 25470/2010  αγσγή ηνπο ζηξεθόκελε θαηά ηνπ Διιεληθνύ 
Γεκνζίνπ θαη θαηά ηνπ Γήκνπ Νένπ Ψπρηθνύ, απεπζπλόκελε ελώπηνλ ηνπ 3κεινύο Γηνηθεηηθνύ 
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ. Με απηήλ δηώθεηαη λα ππνρξεσζνύλ νη ελαγόκελνη, εηο νιόθιεξνλ ν 
θαζέλαο ηνπο, λα θαηαβάινπλ εληόθσο από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο έσο ηελ εμόθιεζε 
απνδεκίσζε γηα ζηέξεζε ρξήζεσο ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ, ζην νπνίν επηβιήζεθε απαιινηξίσζε πνπ 
δελ ζπληειέζζεθε, επεηδή παξήιζαλ πνιιά ρξόληα. Δηδηθόηεξα γηα ηελ πεξίνδν από 1-6-2006 έσο 
30-6-2010 δεηνύληαη €1.816.553,86, άιισο επηθνπξηθώο €1.638.995,96 από ηνλ πξώην ελάγνληα, 
€908.276,93, άιισο επηθνπξηθώο €819.497,98 από ηε δεύηεξε ελάγνπζα, €908.276,93, άιισο 
επηθνπξηθώο €819.497,98 από ηνλ ηξίην ελάγνληα θαη €744.130,49, άιισο επηθνπξηθώο 
€671.395,93 από ηνλ ηέηαξην.  
 Η ζπδήηεζε ηεο αγσγήο πξνζδηνξίζηεθε γηα ηελ 10-6-2011 ζην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν 
Αζελώλ (Τκήκα 25ν Τξηκειέο).  
Δλόςεη ηνπ όηη: α) ν Γήκνο δελ έρεη πξνζιάβεη δηθεγόξν κε κεληαία αληηκηζζία β) ηεο ηδηαίηεξεο 
ζεκαζίαο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ πνπ έρεη ε παξαπάλσ ππόζεζε θαη γ) ν ρεηξηζκόο ηεο 
απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλώζε  θαη εκπεηξία, ν Γήκαξρνο αλέζεζε κε ηε κε αξηζ. 283/2011(αξ.πξση. 
11863/1-6-2011) απόθαζή ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 58 παξ.2. ηνπ Ν. 3852/10 ιόγσ θαηεπείγνληνο 
(εθδίθαζε ηεο αλσηέξσ αγσγήο ηε 10-6-2011) ζην δηθεγόξν Αζελώλ Βαζίιεην Παπαδεκεηξίνπ ηνπ 
Τάζνπ:  

1) Να ζπληάμεη, ππνγξάςεη σο πιεξεμνύζηνο ηνπ Γήκνπ θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα ηνπ εθ ησλ 
ελαγνκέλσλ Γήκνπ επί ηεο παξαπάλσ αγσγήο, θαη  

2) Να παξαζηεί γηα ηνλ εθ ησλ ελαγνκέλσλ Γήκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο απηήο 
ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ(Τκήκαηνο 25νπ Τξηκεινύο) ηε 10-6-2011 ή 
ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν, έλαληη ακνηβήο ηνπ ηελ 
νπνία πεξηόξηζε, όπσο δήισζε ζην Γήκαξρν, ζην πνζό ησλ €3.000 πιένλ Φ.Π.Α. 23%. 

 
Kαηόπηλ ησλ παξαπάλσ πξνηείλεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ηελ πην πάλσ απόθαζε.  

 
 

 Ζ Νηθολοκηθή Δπηηροπή  αθνύ έιαβε ππόςε  
ηα άξζξα 58 παξ.2 θαη 72 παξ.1 εδ. ηε’ ηνπ Ν. 3852/2010,   

σο θαη ηελ πην πάλσ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ηελ νπνίαλ απνδέρεηαη, 
 κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 
 Δγθξίλεη ηελ εθδνζείζα βάζεη ηνπ άξζξνπ 58 παξ.2. ηνπ Ν. 3852/10 ιόγσ θαηεπείγνληνο 
(εθδίθαζε ηεο αλσηέξσ αγσγήο ηε 10-6-2011), κε αξηζ. 283/2011(αξ.πξση. 11863/1-6-2011) 
απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ζην δηθεγόξν Αζελώλ Βαζίιεην Παπαδεκεηξίνπ 
ηνπ Τάζνπ:  
1) Να ζπληάμεη, ππνγξάςεη σο πιεξεμνύζηνο ηνπ Γήκνπ θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα ηνπ εθ ησλ 
ελαγνκέλσλ Γήκνπ επί ηεο παξαπάλσ αγσγήο θαη  
2) Να παξαζηεί γηα ηνλ εθ ησλ ελαγνκέλσλ Γήκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο απηήο ελώπηνλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ(Τκήκαηνο 25νπ Τξηκεινύο) ηε 10-6-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε 
άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν, έλαληη ακνηβήο ηνπ ηελ νπνία πεξηόξηζε, όπσο 
δήισζε ζην Γήκαξρν, ζην πνζό ησλ €3.000 πιένλ Φ.Π.Α. 23% θαη ζπλεπώο όρη πνζνζηηαίσο 
θαζνξηδνκέλεο. 
 

Ζ απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό      71/2011 
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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      Σαλαθούιας Αζαλάζηος 

      Ιάβδα Λέιιε 

Αθρηβές Απόζπαζκα   Βαθηρηδή Ρηηίθα 

Από ην Πξαθηηθό ηεο  8ες   Γοσλδοσιάθε Διέλε 

Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο                       Ποσκπαζάθε-Ξαπαδεκούιε Θωλ/λα 

Δπηηξνπήο ζηηο 15 Ινπλίνπ 2011                  Σαροθόπος Ξαληειής 

Ψπρηθό 16/06/2011 

      Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 
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