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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 26ες ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Τξίηε θαη 

ώξα 10:00, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 27155/16-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Ξξνέδξνπ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε θαη δεκνζηεύζεθε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ 

 

 Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Μπξηδάθε Ξαληειή, σο Ξξόεδξν, 

2. Φαλαθνύια Αζαλάζην, απώλ, αλαπιεξνύκελνο από ηνλ θ. Γάην Γεώξγην – Αιθηβηάδε, 

3. Ιάβδα Διέλε, 

4. Τηηίθα Βαθηξηδή, 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, 

6. Καδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απώλ, αλαπιεξνύκελνο από ηελ θ. Θνκλελνύ – 

Θνύκπα Άλλα, 

7. Φαξνθόπν Ξαληειή, σο κέιε, 

 

 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη Δ.Ζ.Γ. 

 

 Σηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Κνύηζηνο Γεώξγηνο. 

 

 Ν Ξξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΔΚΑ 6ο Ζ.Γ. 

Έγθρηζε πιερωκής ακοηβής ζηε δηθεγόρο Άλλα Θωλζηάληηοσ γηα δηθεγορηθή εργαζία 

ηες, αθορώζα εηδηθόηερα ηο Γήκο Τστηθού. 

 

 Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξόεδξνο είπε: 

 

 Ν κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/2010 θαηαξγεζείο Γήκνο Λένπ Χπρηθνύ ζπλελώζεθε καδί 

κε άιινπο δύν Γήκνπο ζην κε ηνλ ίδην λόκν ζπζηαζέληα Γήκν Φηινζέεο-Χπρηθνύ, πνπ, θαηά ην 

άξζξν 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 Λένπ Χπρηθνύ θαη ζπλερίδεη ηηο εθθξεκείο δίθεο, ζηηο νπνίεο δηάδηθν κέξνο είλαη ν Γήκνο 

Λένπ Χπρηθνύ. 

 

 Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ απόθαζή ηεο 182/8-11-2011 αλέζεζε ζηε δηθεγόξν 

Αζελώλ Άλλα Θσλζηάληηνπ λα παξαζηεί σο ζπλήγνξνο ππεξαζπίζεσο ησλ Βαζ. Εήληξνπ, 

Γεσξγ. Ξαπαρξόλε, Ησ. Ησάλλνπ, Ησ. Κέηζε θαη Γεκ. Φσηηάδε, δηαηειεζάλησλ δεκνη. 

ζπκβνύισλ ηνπ ηέσο Γήκνπ Λένπ Χπρηθνύ, πνπ θαηεγνξνύληαλ γηα παξάβαζε θαζήθνληνο, 

απηζηία θαη ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, ελώπηνλ ηνπ ΗΑ’ Τξηκεινύο Ξιεκκειεηνδηθείνπ Αζελώλ 

θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 2-12-2011. Τόηε (2-12-2011) εθδηθάζηεθε ε παξαπάλσ ππόζεζε θαη νη 

πξναλαθεξόκελνη θαηεγνξνύκελνη, πιελ ηνπ πξώηνπ εμ απηώλ, σο πξνο ηνλ νπνίνλ έπαπζε 

νξηζηηθώο ε πνηληθή δίσμε ιόγσ ζαλάηνπ ηνπ, αζσώζεθαλ. 

 

 Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ πξναλαθεξόκελε απόθαζή ηεο απνδέρζεθε ζρεηηθή 

πξόηαζε ηεο σο άλσ δηθεγόξνπ θαη όξηζε ακνηβή ηεο εμ €1.400, πιένλ ΦΞΑ 23% γηα ηελ θαηά 

η’ αλσηέξσ παξάζηαζή ηεο ζην πην πάλσ πνηληθό Γηθαζηήξην. 

 

 Ήδε ε δηθεγόξνο Άλλα Θσλζηάληηνπ κε ηε ιαβνύζα αξηζ. πξση. 26275/6-12-2011 

αίηεζή ηεο θαη ην ζπλεκκέλν ζ’ απηήλ από 6-12-2011 πίλαθα ακνηβώλ δεηεί από ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηελ έγθξηζε ηεο πιεξσκήο ηεο πξναλαθεξόκελεο εμ €1.400 ακνηβήο ηεο πιένλ Φ.Ξ.Α. 

(23%), ήηνη €322. 

 

 Ξαξαθαιώ ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

  Ζ Νηθολοκηθή Δπηηροπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ,  

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 εδ. δ’ ηνπ Λ. 3852/2010, 

3. Τνλ αλαθεξόκελν ζηελ εηζήγεζε ινγαξηαζκό (πίλαθα)  

ηεο δηθεγόξνπ Αζελώλ Άλλαο Θσλζηάληηνπ, 

4. Τν επηζπλαθζέλ ζ’ απηόλ γξακκάηην ηνπ Γ.Σ.Α. 

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

6. Τελ ππ’ αξηζκ. 182/08-11-2011 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

1) Απνδέρεηαη ηε ιαβνύζα αξηζ. πξση. 26275/6-12-2011 αίηεζε θαη ην ζπλεκκέλν ζ’ 

απηήλ από 6-12-2011 πίλαθα (ινγαξηαζκό) ακνηβήο κεηά Φ.Ξ.Α. ηεο δηθεγόξνπ Αζελώλ 

Άλλαο ζπγαηέξαο Ησάλλε Θσλζηάληηνπ, θαηνίθνπ Αζελώλ (νδόο Νκήξνπ 4), ΑΦΚ 

108746711 ΓΝΥ Γ’ Αζελώλ, θαη εγθξίλεη ηελ πιεξσκή ζε απηήλ ακνηβήο €1.400 πιένλ 

Φ.Ξ.Α.(23%), ήηνη πιένλ €322, γηα ηε δηθεγνξηθή εξγαζία ηεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

εηζήγεζε.  

 

2) Χεθίδεη πίζησζε πνζνύ  €1.722 ζπλνιηθά (€1400 γηα ακνηβή θαη €322 γηα Φ.Ξ.Α.) ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑ. 00.6111 ινγαξηαζκνύ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2011 κε 

ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ». 

 

Ζ απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό 231/2011 

 

 



 Κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 

  
ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ Γάηος Γεώργηος - Αιθηβηάδες 

 Ιάβδα Διέλε 
Αθρηβές Απόζπαζκα Βαθηρηδή Ρηηίθα 

Από ην πξαθηηθό ηεο 26ες Σπλεδξίαζεο ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 

2011. 

Χπρηθό, 21-12-2011 

Γοσλδοσιάθε Διέλε 
Θοκλελού – Θούκπα Άλλα 

Σαροθόπος Ξαληειής 

  

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  
  

  

  
ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  

 


