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    ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  8εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  Σην Χπρηθό ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Τεηάξηε  θαη 
ώξα 09.00 ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 12963/10-6-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, πνπ 
πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ  άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 
3852/2010  ζε όια ηα κέιε, δεκνζηεύηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Μπξηδάθε  Ξαληειή, σο Ξξόεδξν 

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

3. Ιάβδα Λέιιε 

4. Βαθηξηδή Τηηίθα 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

6. Σνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνύιε Θσλζηαληίλα 

7. Φαξνθόπν Ξαληειή 

        Σπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη 
απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη Δ.Ζ.Γ.. 

       Ν Ξξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 
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ΘΔΚΑ    6ν  Ζ.Γ. 
Αλάζεζε ζηνπο δηθεγόξνπο Φνξηζάθε Θεόδωξν, Κπιωλνγηάλλε Γεώξγην θαη Γξόζν 
Ηωάλλε λα παξαζηνύλ ζην Β΄ Ρκήκα ηνπ Π.η.Δ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξ.θαηάζ. 
4006/2011 αηηήζεωο ηνπ Γήκνπ πεξί αθπξώζεωο ηεο ππ’αξηζ.ΞΝΙ1040/1-3-2011 
απόθαζεο ηνπ θππνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ (πεξί πξνζδηνξηζκνύ ηεο θνξνινγεηέαο 

αμίαο ηωλ εληόο ζρεδίνπ αθηλήηωλ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Τπρηθνύ) θαη λα 
ζπληάμνπλ επ’ απηήο ππόκλεκα ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη παξαπνκπή ζην Γεκνηηθό 

Ππκβνύιην ηνπ θαζνξηζκνύ ηεο ακνηβήο ηνπο. 

              Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξόεδξνο είπε: 

 Ν Γήκαξρνο κε ηε κε αξηζ. 245/2011(αξ.πξση. 8858/13-5-2011) απόθαζή ηνπ, πνπ 

εγθξίζεθε κε ηε κε αξηζ. 60/23-5-2011 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ιόγσ θαηεπείγνληνο 

αλέζεζε ζηνπο δηθεγόξνπο Αζελώλ Φνξηζάθε Θεόδσξν, Κπισλνγηάλλε Γεώξγην θαη Γξόζν Ησάλλε 

από θνηλνύ θαη ελ ζπκπξάμεη λα ζπληάμνπλ θαη θαηαζέζνπλ ζην Σ.η.Δ. αίηεζε αθπξώζεσο ηεο ππ’ 

αξηζ. ΞΝΙ1040/1-3-2011 απόθαζεο ηνπ Υθππνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ, ζηελ νπνία αίηεζε πξώηνο 

ησλ αηηνύλησλ λα είλαη ν Γήκνο Φηινζέεο-Χπρηθνύ. Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ίδηα κε αξηζ. 

60/23-5-2011 απόθαζή ηεο παξέπεκςε ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνλ θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο 

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

 Νη ελ ιόγσ 3 δηθεγόξνη ζπλέηαμαλ θαη ππέγξαςαλ ηελ από 16-5-2011 αίηεζε αθπξώζεσο 

ηεο παξαπάλσ πθππνπξγηθήο απνθάζεσο, ζηελ νπνία πξώηνο ησλ αηηνύλησλ είλαη ν Γήκνο. Ζ 

αίηεζε απηή θαηεηέζε ζην Σ.η.Δ. ζηηο 16-5-2011 κε αξηζ. θαηάζ. 4006. 

 Ν θ. Ξξόεδξνο ηνπ Β’ Τκήκαηνο ηνπ Σ.η.Δ. κε ηε κε αξηζ. θαηάζ. 4006/18-5-2011 πξάμε 

ηνπ όξηζε εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο παξαπάλσ αίηεζεο αθπξώζεσο ζην Β’ Τκήκα ηνπ Σ.η.Δ. κε 

επηακειή ζύλζεζε ηε 12ε Νθησβξίνπ 2011 θαη Δηζεγεηή ην Σύκβνπιν Γ. Τζηκέθα θαη Βνεζό 

Δηζεγεηή ηνλ Γ. Τζαξνύρα.  

 Εεηείηαη από ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή: 1) Λα αλαζέζεη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ηξεηο 

δηθεγόξνπο από θνηλνύ θαη ελ ζπκπξάμεη, είηε θαη’ ηδίαλ έθαζηνο εμ απηώλ, λα παξαζηνύλ γηα ην 

Γήκν ζην Β’ Τκήκα ηνπ Σ.η.Δ. κε επηακειή ζύλζεζε ηε 12ε Νθησβξίνπ 2011 ή ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαη λα ζπληάμνπλ  ππόκλεκα ηνπ Γήκνπ επί ηεο σο 

άλσ αηηήζεσο αθπξώζεσο. Θαη 2) Λα παξαπεκθζεί ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ν θαζνξηζκόο ηεο 

ακνηβήο γηα ηηο παξαπάλσ δηθεγνξηθέο εξγαζίεο καδί κε ηνλ ήδε παξαπεκθζέληα θαζνξηζκό ηεο 

ακνηβήο γηα ηε ζύληαμε ηεο πξναλαθεξόκελεο αηηήζεσο αθπξώζεσο, ελόςεη ηνπ όηη θαη νη 

παξαπάλσ ελέξγεηεο απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλε γλώζε θαη εκπεηξία θαη ε ππόζεζε απηή έρεη κεγάιε 

ζπνπδαηόηεηα γηα ην Γήκν θαη ηνπο δεκόηεο ηνπ. 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε 

ηα άξζξα 72 παξ.1 πεξ. ηε’, ην εδ. ηειεπηαίν ηεο παξ. απηήο, 

ηελ παξ. 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ Λ. 3852/2010, 

ην άξζξν 281 παξ. 3 ηνπ Λ.3463/2006, 

ην όηη ζην Γήκν δελ έρεη πξνζιεθζεί δηθεγόξνο κε κεληαία αληηκηζζία, 

ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο,  

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
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ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

1) Αλαζέηεη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ηξεηο δηθεγόξνπο από θνηλνύ θαη ελ ζπκπξάμεη, είηε θαη’ ηδίαλ 

έθαζηνο εμ απηώλ, λα παξαζηνύλ γηα ην Γήκν ζην Β’ Τκήκα ηνπ ΣηΔ κε επηακειή ζύλζεζε ηε 12ε 

Νθησβξίνπ 2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαη λα 

ζπληάμνπλ  ππόκλεκα ηνπ Γήκνπ επί ηεο σο άλσ αηηήζεσο αθπξώζεσο.  

2) Ξαξαπέκπεη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνλ θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο γηα ηηο παξαπάλσ δηθεγνξηθέο 

εξγαζίεο καδί κε ηνλ ήδε παξαπεκθζέληα θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο γηα ηε ζύληαμε ηεο 

πξναλαθεξόκελεο αηηήζεσο αθπξώζεσο, ελόςεη ηνπ όηη θαη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο απαηηνύλ 

εμεηδηθεπκέλε γλώζε θαη εκπεηξία θαη ε ππόζεζε απηή έρεη κεγάιε ζπνπδαηόηεηα γηα ην Γήκν θαη 

ηνπο δεκόηεο ηνπ. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό      72/2011 

 

 Κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Ξξόεδξνο 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 Ξξαθηηθό ηεο  8εο   Γνπλδνπιάθε Διέλε 

Σπλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο                       Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνύιε Θωλ/λα 

Δπηηξνπήο ζηηο 15 Ηνπλίνπ 2011                  Σαξνθόπνο Ξαληειήο 

Χπρηθό 16/06/2011 

      Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 
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