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ΑΟΞΡΟΑΡΛΑ ΑΟΞ Ξ ΟΠΑΙΘΙΞ ΗΡ 24ης  ΡΣΜΕΔΠΘΑΡΗΡ 

ΗΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΡ ΕΟΘΠΞΟΗΡ 

 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ζηηο 9 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00, 

ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. 26133/5-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο 

Ζ.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε, 

δεκνζηεύηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Πξόεδξν 

2. Φαλαθνύια Αζαλάζην,  

3. Λάβδα Διέλε, 

4. Βαθηξηδή Τηηίθα, απνύζα 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, απνύζα, αλαπιεξνύκελε από ηελ θ. Κνύκπα-Κνκλελνύ Άλλα 

6. Σνπκπαζάθε – Παπαδεκνύιε Κσλζηαληίλα,  

7. Φαξνθόπν Παληειή, σο κέιε 

 

Σπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο 

επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. 

  

Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΕΛΑ 5Ξ Η.Δ 

Έγκριζη πληρωμής αμοιβών ζηη δικηγόρο Οαπαεσαγγέλοσ Ξσρανία  

για δικηγορικές σποθέζεις ποσ ηης αναηέθηκαν. 
 

 Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

 

 Δηζεγνύκαζηε ηελ έγθξηζε ηεο πιεξσκήο ζηε δηθεγόξν Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ ακνηβώλ ζπλνιηθνύ 

πνζνύ 1.4487,38€ πιένλ Φ.Π.Α. (23%) εμ 333,13€, ζύλνιν 1.781,51€ γηα δηθεγνξηθέο εξγαζίεο ηεο, πνπ ηεο 

αλαηέζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο 6/27-01-2011, 34/28-03-2011, 2/27-01-20111 θαη 38/11-04-2011 ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Γηα ηηο σο άλσ ακνηβέο ηεο ε αλσηέξσ δηθεγόξνο πξνζθόκηζε ηνλ κε αξηζκ. πξση. 

25977/02-12-2011 από 30-11-2011 πίλαθα ακνηβώλ ηεο, ζηνλ νπνίν εκθαίλνληαη αλαιπηηθώο νη εξγαζίεο ηεο, 

ε δηελέξγεηα ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη από ηα επηζπλαπηόκελα ζην ινγαξηαζκό απηό έγγξαθα θαη γξακκάηηα 

ηνπ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Αζελώλ. 

  

 Παξαθαινύληαη ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Ζ Ξικονομική Επιηροπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 εδ. δ΄ηνπ Ν. 3852/2010, 



3. Τνλ αλαθεξόκελν ζηελ εηζήγεζε ινγαξηαζκό ηεο δηθεγόξνπ, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΦΜΑ 

 

1) Δγθξίλεη ηελ πιεξσκή ζηε δηθεγόξν Οπξαλία Θενρ. Παπαεπαγγέινπ, θάηνηθν Αζελώλ (Εσνδ. Πεγήο 

12-14), κε Α.Φ.Μ. 043026015 Γ.Ο.Υ. Γ΄ Αζελώλ, ακνηβώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ €1.448,38 πιένλ 
Φ.Π.Α.(23%), ήηνη €333,13, ζύλνιν €1.781,51 γηα ηηο δηθεγνξηθέο εξγαζίεο ηεο, πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ σο άλσ πίλαθα ακνηβώλ ηεο θαη  
2) Χεθίδεη πίζησζε πνζνύ  €1.448,38 +ΦΠΑ(23%) €333,13, ζύλνιν €1.781,51 ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 

00.6111 πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2011 κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ». 
 

Η απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 219/2011 

 

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

ζπλεδξίαζεο. 

 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

Ξ ΟΠΞΕΔΠΞΡ Α ΛΕΚΗ 
  

ΟΑΜΕΚΗΡ ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ Τανακούλας Αθανάζιος 
 Κάβδα Ελένη 

Ακριβές Απόζπαζμα Ροσμπαζάκη-Οαπαδημούλη Ιων/να 

Από ην πξαθηηθό ηεο 24ης Σπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2011. 

Χπρηθό, 09-12-2011 

Ιούμπα-Ιομνηνού Άννα 
Ταροκόπος Οανηελής 

 
  

Ξ ΔΗΛΑΠΤΞΡ  

  
  

  
ΟΑΜΕΚΗΡ ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ  

 


