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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 

Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 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,  

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 Η.Γ. 

  

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

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΕΛΑ 6o Η.Δ 

Ανάθεζη ζηο δικηγόρο Γεώργιο Δακοσρά δικαζηικής σπόθεζης ηοσ Δήμοσ  

(αθορά ειδικόηερα ηο Δήμο Μέοσ Υστικού). 
 

 Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

 

 Η Φιώξα Θενδ. Σαξηδεηάθε πξνζέθπγε ζην Τξηκειέο Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Αζελώλ κε ηελ από 

26-09-2006 πξνζθπγή ηεο, ζηξεθόκελε θαηά ηνπ Γήκνπ Νένπ Χπρηθνύ, δεηώληαο ηελ αθύξσζε ηεο κε 

αξηζκ. 164/4673/04-08-2006 άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ είρε εθδώζεη ν Γήκαξρνο Νένπ Χπρηθνύ, κε 

ηελ νπνία αληηθαηαζηάζεθε ε ππ’ αξηζκ. 59/1864/28-05-2002 όκνηα άδεηα. Γηθάζηκνο ηεο παξαπάλσ 

πξνζθπγήο νξίζηεθε ελώπηνλ ηνπ παξαπάλσ δηθαζηεξίνπ ε 10-02-2012. 

 

 Καηά ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/2010, θαηαξγήζεθε ν Γήκνο Νένπ Χπρηθνύ ελσζείο καδί κε άιινπο 

δύν δήκνπο ζην ζπζηαζέληα κε ηνλ ίδην λόκν Γήκν Φηινζέεο – Χπρηθνύ, ν νπνίνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 

283 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (01-01-2011) θαη ρσξίο θακία άιιε 

δηαηύπσζε ζπλερίδεη απηνδηθαίσο ηηο εθθξεκείο δίθεο, πνπ δηάδηθν κέξνο ήηαλ ν Γήκνο Νένπ Χπρηθνύ, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξαπάλσ αλαθεξόκελε. 

 



 Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ πξνηείλσ λα αλαηεζεί ζην δηθεγόξν Αζελώλ Γαθνπξά Γεώξγην ηνπ 

Γηνλπζίνπ, θάηνηθν Αζελώλ, (νδόο Τδώξηδ αξ. 34), κε Α.Φ.Μ. 126458002, Γ.Ο.Υ. ΙΑ’ Αζελώλ, λα παξαζηεί 

γηα ην Γήκν ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Τκήκαηνο 25νπ 3κεινύο): α) λα ζπληάμεη θαη 

θαηαζέζεη ηηο απόςεηο ηνπ Γήκνπ επί ηεο αλσηέξσ από 26-09-2006 πξνζθπγήο, β) λα παξαζηεί γηα ην Γήκν 

ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Τκήκαηνο 25νπ 3κεινύο) θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ 

πξνζθπγήο ηε 10-02-2012 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαη γ) Να 

ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη επ’ απηήο ππόκλεκα ηνπ Γήκνπ, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη από ηνλ θώδηθα 

δηθεγόξσλ θαη ηελ ΚΥΑ 1117864/2297/ΑΟΟ12 ηεο 7/24-12-2007 (Φ.Δ.Κ. Β’ 2422), πιένλ Φ.Π.Α. (23%). 

  

 Παξαθαινύληαη ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Η Ξικονομική Επιηροπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

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

3. Τν όηη ζηνλ Γήκν δελ έρεη πξνζιεθζεί δηθεγόξνο κε κεληαία αληηκηζζία, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΦΜΑ 

 

 Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Αζελώλ Γαθνπξά Γεώξγην ηνπ Γηνλπζίνπ, θάηνηθν Αζελώλ (νδόο Τδσξηδ αξ. 

34), κε Α.Φ.Μ. 126458002, Γ.Ο.Υ. ΙΑ’ Αζελώλ:  

 

α) λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο απόςεηο ηνπ Γήκνπ επί ηεο αλαθεξνκέλεο ζηελ εηζήγεζε πξνζθπγήο 

β) λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Τκήκαηνο 25νπ 3κεινύο) 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο απηήο ηα 10-02-2012 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή 

ή καηαίσζε δηθάζηκν θαη 

γ) λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη επ’ απηήο ππόκλεκα ηνπ Γήκνπ,  

     έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη από ηνλ θώδηθα δηθεγόξσλ θαη ηελ ΚΥΑ 1117864/2297/ΑΟΟ12 ηεο 

7/24-12-2007 (Φ.Δ.Κ. Β’ 2422), πιένλ Φ.Π.Α. (23%). 

 

Η απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 220/2011 

 

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  

 


