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ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  ην Φπρηθό ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Σεηάξηε  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. Υαλαθνύια Αζαλάζην, σο Αληηπξόεδξν, απερώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο Η.Γ. 

3. Λάβδα Νέιιε 

4. Βαθηξηδή Σηηίθα 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

6. νπκπαζάθε-Παπαδεκνύιε Κσλζηαληίλα 

7. Υαξνθόπν Παληειή 

        πλήιζε 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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ΘΔΚΑ    8ο  Ζ.Γ. 
Έγθρηζε ηες κε αρηζκ.297/2011 (αρηζ.πρωη.12834/8-6-2011) απόθαζες  

ηοσ Γεκάρτοσ ποσ ειήθζε ιόγω θαηεπείγοληος. 
 

              Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

 Η Δ.Π.Δ. «ΚΙΟΚΙ ΟΡΓΑΝΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ- ΔΙΓΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 
ΑΝΑΦΤΥΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ.Π.Δ.» κε ηε κε αξηζ. θαηαζ. δηθνγξ. 9893/2006 από 29-6-2006 
πξνζθπγή ηεο πξνο ην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Αζελώλ θαη γηα ηνπο ζε απηήλ εθηηζέκελνπο ιόγνπο 
δεηεί ηελ αθύξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 127/6-6-2006 απόθαζεο ηνπ Γεκνη. πκβνπιίνπ ηνπ Νένπ 
Φπρηθνύ. Με ηε κε αξηζ. 2447/2011 θιήζε ηεο Γξακκαηέα ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ νξίζζεθε 
εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο πξνζθπγήο απηήο ελώπηνλ ηνπ 1νπ Σκήκαηνο 3κεινύο ε 29-7-2011.  
Καηά ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/1010, θαηαξγήζεθε ν Γήκνο Ν. Φπρηθνύ ελσζείο καδί κε άιινπο 2 
δήκνπο ζην ζπζηαζέληα κε ηνλ ίδην λόκν Γήκν Φηινζέεο- Φπρηθνύ, ν νπνίνο, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 283 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (1-1-2011) θαη ρσξίο θακία 
άιιε δηαηύπσζε ζπλερίδεη απηνδηθαίσο ηηο εθθξεκείο δίθεο, πνπ δηάδηθν κέξνο ήηαλ ν Γήκνο Νένπ 
Φπρηθνύ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξαπάλσ αλαθεξόκελε.  
 
 Kαηόπηλ ησλ παξαπάλσ πξνηείλεηαη λα αλαηεζεί ζην δηθεγόξν Αζελώλ Γαθνπξά Γεώξγην 
ηνπ Γηνλπζίνπ, θάηνηθν Αζελώλ, (νδόο Σδσξηδ αξ. 34), κε ΑΦΜ 126458002, ΓΟΤ ΙΑ’ Αζελώλ, λα 
παξαζηεί γηα ην Γήκν ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ(Σκήκαηνο 1νπ 3κεινύο) θαηά 
ηε ζπδήηεζε ηεο αλσηέξσ πξνζθπγήο ζηηο 29-7-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή 
ή καηαίσζε δηθάζηκν θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη επ’ απηήο ππόκλεκα ηνπ Γήκνπ, έλαληη ηεο 
ακνηβήο πνπ νξίδεηαη από ηνλ θώδηθα δηθεγόξσλ θαη ηελ ΚΤΑ 1117864/2297/ΑΟΟ12 ηεο 7/24-12-
2007(ΦΔΚ Β’ 2422), πιένλ εμόδσλ θαη ΦΠΑ. 

 
 

Ζ Νηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ έιαβε ππόςε  
ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1. εδ. ηε’ ηνπ Ν. 3852/10,  

ην όηη ζην Γήκν δελ έρεη πξνζιεθζεί δηθεγόξνο κε κελαία αληηκηζζία, 
ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 
κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 
 Δγθξίλεη ηελ εθδνζείζα βάζεη ηνπ άξζξνπ 58 παξ.2 ηνπ Ν.3852/2010 ιόγσ ηνπ 
θαηεπείγνληνο κε αξηζκό 297/2011 (αξηζκ.πξση.12834/8-6-2011) απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, κε ηελ 
νπνία αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Αζελώλ Γαθνπξά Γεώξγην ηνπ Γηνλπζίνπ, θάηνηθν Αζελώλ, (νδόο 
Σδσξηδ αξ. 34), κε ΑΦΜ 126458002, ΓΟΤ ΙΑ’ Αζελώλ: 
α)Να παξαζηεί γηα ην Γήκν ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ(Σκήκαηνο 1νπ 3κεινύο) 
θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ εηζήγεζε πξνζθπγήο ζηηο 29-7-2011 ή ζε νπνηαδήπνηε 
άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαη  
β) Να ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη επ’ απηήο ππόκλεκα ηνπ Γήκνπ,  
 έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη από ηνλ θώδηθα δηθεγόξσλ θαη ηελ ΚΤΑ 
1117864/2297/ΑΟΟ12 ηεο 7/24-12-2007(ΦΔΚ Β’ 2422), πιένλ εμόδσλ θαη ΦΠΑ, πιεξσηέαο από ην 
Γήκν ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 00.6111 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2011 κε ηίηιν: «Ακνηβέο 
λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ». 
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        Ζ απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό      74/2011 

 Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε 

ηεο πλεδξίαζεο. 

 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 

πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο                       Ποσκπαζάθε-Ξαπαδεκούιε Θωλ/λα 

Δπηηξνπήο ζηηο 15 Ινπλίνπ 2011                  Σαροθόπος Ξαληειής 

Φπρηθό 17/06/2011 

      Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 

ΑΔΑ: 4Α32ΩΗ8-Π


