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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 2εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ηελ 2ε ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Πέκπηε θαη 

ώξα 10:00, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1800/27-1-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα 

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

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Πξόεδξν, 

2. Φαλαθνύια Αζαλάζην,  

3. Λάβδα Διέλε, 

4. Τηηίθα Βαθηξηδή, 

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

6. Μαδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν,  

7. Φαξνθόπν Παληειή, απώλ, 

 

 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

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

 

Ο Πξόεδξνο δήηεζε λα ζπδεηεζεί ην 11Ο ζέκα Η.Γ σο 1ν ζέκα Η.Γ. Η Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ελέθξηλε νκόθσλα. 

 

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

Γήκνπ Μνύηζηνο Γεώξγηνο. 

 

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

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΔΚΑ    6Ν Ζ.Γ.: 
Αλάζεζε ζην δηθεγόξν Ληθόιαν Θαξακαλιή λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ζην Ρκήκα 

Θνηλωληθήο Δπηζεώξεζεο Λέαο Ηωλίαο (αθνξά ηνλ ηέωο Γήκν Φηινζέεο) 
 

  Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

 

Ο κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/2010 θαηαξγεζείο Γήκνο Φηινζέεο 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 εκπξάγκαηα θαη ελνρηθά δηθαηώκαηα θαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

Γήκνπ Φηινζέεο.  

 

ΑΔΑ: ΒΟΖΣΩΗ8-Φ1Ρ



Η γπκλάζηξηα Δπαγγειία Πξνζκίηε θαηήγγεηιε ζην Τκήκα Κνηλσληθήο Δπηζεώξεζεο 

Νέαο Ισλίαο όηη, αλ θαη εξγάζζεθε, (όπσο ηζρπξίζηεθε), ζηνλ ηέσο Γήκν Φηινζέεο σο 

γπκλάζηξηα από 30-12-2006 κέρξη 26-5-2007, δελ ακείθζεθε θαη δεηεί απνδνρέο γηα ην 

δηάζηεκα απηό. Η Πξντζηακέλε ηνπ σο άλσ Τκήκαηνο κε ηε κε αξηζ. πξση. 1275/20-12-2011 

πξόζθιεζή ηεο θάιεζε ην Γήκν Φηινζέεο λα παξαζηεί ζην Τκήκα απηό ηε 16-2-2012 ή ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία ηπρόλ αλαβιεζεί, γηα ζπλελλόεζε πνπ πξνέθπςε από ηελ σο 

άλσ θαηαγγειία.  

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγείηαη λ’ αλαηεζεί ζην δηθεγόξν Νηθ. 

Καξακαλιή λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ζην Τκήκα Κνηλσληθήο Δπηζεώξεζεο Νέαο Ισλίαο γηα λ’ 

αληηθξνύζεη ηελ παξαπάλσ θαηαγγειία θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα κε ηηο απόςεηο 

ηνπ Γήκνπ, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη γηα ηηο εξγαζίεο απηέο από ηνλ θώδηθα δηθεγόξσλ, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη από ην Ι’ θεθάιαην ηεο ΚΥΑ 1117864/2297/ΑΟΟ12 ηεο 7/24-

12-2007(ΦΔΚ Β’ 2422), πιένλ ΦΠΑ(23%). 

Η Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, 

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

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε ζην δηθεγόξν Αζελώλ Νηθόιαν Καξακαλιή, θάηνηθν Φηινζέεο, 

(Καιιηγά 37), κε ΑΦΜ 010447849, ΓΟΥ Χπρηθνύ λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ζην Τκήκα 

Κνηλσληθήο Δπηζεώξεζεο Νέαο Ισλίαο, ηε 16-2-2012 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία κεηά 
ηπρόλ αλαβνιή θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ εηζήγεζε θαηαγγειίαο ηεο 

Δπαγγειίαο Πξνζκίηε θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα ηνπ Γήκνπ επί ηεο θαηαγγειίαο 
απηήο, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ απηέο από ηνλ θώδηθα δηθεγόξσλ, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη από ην Ι’ θεθάιαην ηεο ΚΥΑ 1117864/2297/ΑΟΟ12 ηεο 7/24-

12-2007(ΦΔΚ Β’ 2422), πιένλ ΦΠΑ(23%). 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 19/2012 
 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 
  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ Σαλαθνύιαο Αζαλάζηνο 
 Ιάβδα Διέλε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα Βαθηξηδή Ρηηίθα 

Από ην πξαθηηθό ηεο 2εο Σπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 

2012. 
Χπρηθό, 6-2-2012 

Θνκλελνύ-Θνύκπα Άλλα 
Καδαξάθεο Γεξάζηκνο-Αιέμαλδξνο 

 

  

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  
  

  
  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  
 

ΑΔΑ: ΒΟΖΣΩΗ8-Φ1Ρ


