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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 1ες ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κελόο Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Τξίηε θαη 

ώξα 10:00, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1266/20-1-2012 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,  

3. Ιάβδα Διέλε, 

4. Τηηίθα Βαθηξηδή, 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, απνύζα, αλαπιεξνύκελε από ηελ θ. Θνκλελνύ-Θνύκπα Άλλα, 

6. Καδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απόληα,  

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  8Ν  Ζ.Γ. 
Έγθρηζε ηες κε αρηζ. 13/2012 (αρ. πρωη. 207/5-1-2012) απόθαζες ηοσ Γεκάρτοσ 

ποσ ειήθζε ιόγω θαηεπείγοληος θαη αθορά εηδηθόηερα ηολ πρώελ Γήκο Φηιοζέες. 
 

 Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξόεδξνο είπε: 

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

ην ζπζηαζέληα  κε ηνλ ίδην λόκν Γήκν Φηινζέεο-Χπρηθνύ, πνπ, θαηά ην άξζξν 283 §1 ηνπ 

λόκνπ απηνύ, από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (1-1-2011) απηνδηθαίσο ππεηζήιζε ζηα 

δηθαηώκαηα θαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο θαη ζπλερίδεη ηηο εθθξεκείο δίθεο, ζηηο 

νπνίεο δηάδηθν κέξνο είλαη ν Γήκνο Φηινζέεο. 

Δλ ζρέζεη κε αγσγή 4 ζρνιηθώλ θπιάθσλ ζηξεθόκελε θαηά ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο, 

εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο νπνίαο ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελώλ (Τκήκα Δξγαηηθώλ 



Γηαθνξώλ) νξίζηεθε ε 11-1-2012, εθδόζεθε ε απόθαζε 210/29-11-2011 ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πνπ αλέζεζε ζην δηθεγόξν Ληθ. Θαξακαλιή λα παξαζηεί γηα ηνλ ελαγόκελν Γήκν 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αγσγήο θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο επ’ απηήο πξνηάζεηο 

ηνπ Γήκνπ. 

Δπεηδή είρε αλαθύςεη ζέκα πξνζεπηθιήζεσο ηνπ Γήκνπ πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην λα 

παξέκβεη ζηελ παξαπάλσ δίθε θαη ζπληάμεσο παξεκπίπηνπζαο αγσγήο ηνπ Γήκνπ θαηά ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ λα πιεξώζεη ζην Γήκν όζα απηόο ηπρόλ ζα ππνρξεσζεί λα θαηαβάιεη 

ζηνπο ελάγνληεο, γηα ην ιόγν όηη ην Διιεληθό Γεκόζην είρε αλαιάβεη απνθιεηζηηθά ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζρεηηθνύ πξνγξάκκαηνο βάζεη ηεο αξρηθήο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη 

ησλ ηξνπνπνηεηηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ επαθνινύζεζαλ θαη επεηδή: α) ν Γήκνο δελ έρεη πξνζιάβεη 

δηθεγόξν κε κεληαία αληηκηζζία θαη β) ε άζθεζε ηεο αλσηέξσ πξνζεπίθιεζεο  κεηά 

παξεκπίπηνπζαο αγσγήο έπξεπε λα ιάβεη ρώξα πξν ηεο 11-1-2012, ν Γήκαξρνο κε ηε κε αξηζκ.  

13/2012 απόθαζή ηνπ ιόγσ θαηεπείγνληνο αλέζεζε βάζεη ηνπ άξζξ. 58 παξ.2 ηνπ λ. 

3852/2010 ζην δηθεγόξν Αζελώλ Ληθόιαν Θαξακαλιή: Λα ζπληάμεη, θαηαζέζεη θαη επηδώζεη 

πξνζεπίθιεζε ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία λα θαιείηαη ην Διιεληθό Γεκόζην λα παξέκβεη ζηε κε 

ηελ σο άλσ αγσγή αλνηγείζα δίθε κεηά παξεκπίπηνπζαο αγσγήο ηνπ Γήκνπ θαη λα παξαζηεί γηα 

ην Γήκν ζην πην πάλσ Γηθαζηήξην θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ελ ιόγσ πξνζεπηθιήζεσο σο θαη ηεο 

ηπρόλ αζθεζεζνκέλεο ππό ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ παξεκβάζεσο, όηαλ ηα δηθόγξαθα απηά ζα 

ζπδεηεζνύλ ζην πην πάλσ Γηθαζηήξην θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ζην Γηθαζηήξην απηό 

πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ εθ’ εθάζηνπ εμ απηώλ, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη γηα θάζε κία από 

ηηο εξγαζίεο απηέο από ηνλ θώδηθα δηθεγόξσλ όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη από ην Η’ 

θεθάιαην ηεο ΘΥΑ 1117864/2297/ΑΝΝ12 ηεο 7/24-12-2007(ΦΔΘ Β’ 2422), πιένλ ΦΞΑ(23%). 

Εεηείηαη από ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ηελ πην πάλσ απόθαζε ηνπ 

Γεκάξρνπ. 

Ζ Νηθολοκηθή Δπηηροπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 παξ. 2 θαη 72 παξ. 1 πεξ. ηε΄  ηνπ Λ. 3852/2010, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

Δγθξίλεη ηελ εθδνζείζα βάζεη ηνπ άξζξ. 58 παξ.2 ηνπ Λ. 3852/2010 ιόγσ 

θαηεπείγνληνο κε αξηζκ. 13/2012 (αξηζκ. πξση. 207/5-1-2012) απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, κε ηελ 

νπνία αλαηέζε ζην δηθεγόξν Αζελώλ Ληθόιαν Θαξακαλιή θάηνηθν Φηινζέεο, νδόο Θαιιηγά 37, 

ΑΦΚ 010447849, ΓΝΥ Χπρηθνύ: Λα ζπληάμεη, θαηαζέζεη θαη επηδώζεη πξνζεπίθιεζε ηνπ Γήκνπ, 

κε ηελ νπνία λα θαιείηαη ην Διιεληθό Γεκόζην λα παξέκβεη ζηε κε ηελ σο άλσ αγσγή αλνηγείζα 

δίθε κεηά παξεκπίπηνπζαο αγσγήο ηνπ Γήκνπ θαη λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ζην πην πάλσ 

Γηθαζηήξην θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ελ ιόγσ πξνζεπηθιήζεσο σο θαη ηεο ηπρόλ αζθεζεζνκέλεο 

ππό ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ παξεκβάζεσο, όηαλ ηα δηθόγξαθα απηά ζα ζπδεηεζνύλ ζην πην 

πάλσ Γηθαζηήξην θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ζην Γηθαζηήξην απηό πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ εθ’ 

εθάζηνπ εμ απηώλ, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη γηα θάζε κία από ηηο εξγαζίεο απηέο από ηνλ 

θώδηθα δηθεγόξσλ όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη από ην Η’ θεθάιαην ηεο ΘΥΑ 

1117864/2297/ΑΝΝ12 ηεο 7/24-12-2007 (ΦΔΘ Β’ 2422), πιένλ ΦΞΑ (23%). 

Ζ απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό 10/2012 

 

 

 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 Σαλαθούιας Αζαλάζηος 
 Ιάβδα Διέλε 

Αθρηβές Απόζπαζκα Βαθηρηδή Ρηηίθα 
Από ην πξαθηηθό ηεο 1ες Σπλεδξίαζεο ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 
2012. 

Χπρηθό, 26-1-2012 

Σαροθόπος Ξαληειής 

Θοκλελού – Θούκπα Άλλα 
 

  
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  

  
  

  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  
 


