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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: 

 

ΘΕΜΑ  2Ο  Ε.Η.Δ. 
Αλάζεζε ζηο δηθεγόρο Βαζίιεηο Ξαπαδεκεηρίοσ δηθαζηηθής σπόζεζες ποσ αθορά 

εηδηθόηερα ηολ πρώελ Γήκο Τστηθού». 
 

 Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξόεδξνο είπε: 

 

 Ν κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/2010 θαηαξγεζείο Γήκνο 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 Χπρηθνύ θαη ζπλερίδεη ηηο εθθξεκείο δίθεο, ζηηο νπνίεο δηάδηθν κέξνο είλαη ν Γήκνο 

Χπρηθνύ. 

  
 Ζ Καξία ζύδπγνο Φαξάι. Βσβνύ θαη ν ζύδπγνο ηεο Φαξάιακπνο Βσβόο,θάηνηθνη 

Χπηρηθνύ, Γηακαληίδνπ 1, ήγεηξαλ θαηά ηνπ Γήκνπ Χπρηθνύ ελώπηνλ ην Τξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ 
Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ ηε κε γελ. αξηζ. θαηάζ. 36965/2006 θνηλή αγσγή, ζηελ νπνία 

ηζρπξίδνληαη όηη από κε εθαξκνγή από ην Γήκν θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ πνπ πξόηεηλαλ ηε 
κνλνδξόκεζε  κέξνπο ηεο νδνύ Γηακαληίδνπ, επηβαξύλεηαη θπθινθνξηαθώο ην πξνάζηην ηνπ 



Γήκνπ Χπρηθνύ θαη πξνθαιείηαη αηκνζθαηξηθή θαη ερεηηθή ξύπαλζε, επηβαξύλνπζα άκεζα θαη 
νπζησδώο ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ ελαγόλησλ. Εεηνύλ δε κε ηελ αγσγή απηή λα 

ππνρξεσζεί ν Γήκνο Χπρηθνύ λα ηνπο θαηαβάιεη €2.000.000 σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα 
εζηθή βιάβε ηνπο. Ζκεξνκελία ζπδεηήζεσο ηεο αγσγήο απηήο νξίζηεθε ε 13-2-2012 ελώπηνλ 

ηνπ 26νπ Τκήκαηνο ηνπ σο άλσ δηθαζηεξίνπ. 

 
 O θ. Ξξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ιέγεη επίζεο όηη εξώηεζε ην δηθεγόξν 

Αζελώλ Βαζίιεην Ξαπαδεκεηξίνπ  αλ δέρεηαη λ’ αλαιάβεη γηα ην Γήκν ην ρεηξηζκό ηεο αλσηέξσ 
ππόζεζεο θαη έλαληη πνηαο ακνηβήο. Δθείλνο απάληεζε θαηαθαηηθά θαη δήηεζε ακνηβή γηα ηελ 

παξάζηαζή ηνπ γηα ην Γήκν ζην σο άλσ Γηθαζηήξην θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πην πάλσ αγσγήο θαη 
γηα ζύληαμε θαη θαηάζεζε ησλ επ’ απηήο πξνηάζεσλ ηνπ Γήκνπ € 3.000 πιένλ ΦΞΑ (23%), 

πνζό ειάρηζην έλαληη ηνπ πνζνζηηαίσο νξηδνκέλνπ από ηνλ θώδηθα δηθεγόξσλ.  

Θαηόπηλ ηνύησλ ν θ. Ξξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγείηαη λ’ αλαηεζεί ζην δηθεγόξν 
Βαζίιεην Ξαπαδεκεηξίνπ λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ξξσηνδηθείνπ 

Αζελώλ(Τκήκαηνο 26νπ Τξηκεινύο) ηε 13-2-2012 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή 
καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αλσηέξσ αγσγήο θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη 

ππόκλεκα ηνπ Γήκνπ επ’ απηήο, έλαληη νιηθήο ακνηβήο ηνπ €3.000 πιένλ ΦΞΑ 23%. 

 Ξαξαθαιώ ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθώο. 
 

Ζ Νηθολοκηθή Δπηηροπή,αθνύ έιαβε ππόςε: 
 

1) Τελ Δηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 
2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1. πεξ. ηε’ ηνπ Λ. 3852/2010, 

3) Τν όηη ζην Γήκν δελ έρεη πξνζιεθζεί δηθεγόξνο κε κεληαία αληηκηζζία, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Αζελώλ Βαζίιεην Ξαπαδεκεηξίνπ ηνπ Τάζνπ, θάηνηθν Αζελώλ, 
(Ξαλεπηζηεκίνπ 56), κε ΑΦΚ 043948730, ΓΝΥ Α’ Αζελώλ: 

 

1) Λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Τκήκαηνο 
26νπ Τξηκεινύο) ζηηο 13-2-2012 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή 

καηαίσζε δηθάζηκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζ. κε γεληθό αξηζ. θαηάζ. 36965/2006 
αγσγήο ηεο Καξίαο ζπδύγνπ Φαξαι. Βσβνύ θαη ηνπ ζπδύγνπ ηεο Φαξάιακπνπ Βσβνύ 

θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ επ’ απηήο θαη  

2) Απνδερόκελε ηελ αλαθεξνκέλε ζηελ εηζήγεζε δήισζε ηνπ παξαπάλσ δηθεγόξνπ,   
        νξίδεη σο ακνηβή ηνπ γηα ηηο πην πάλσ εξγαζίεο ηνπ €3.000 πιένλ ΦΞΑ (23%). 

 

Ζ απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό 2/2012 

 

 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  

 


