
 

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 13εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ 
ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 
 ην Ψπρηθό ζήκεξα ηελ 11ελ ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 12:00΄, 

ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 10027/5-7-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 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. Χαξνθόπν Παληειή, σο Αληηπξόεδξν, απόληα, 

3. Πεηξίηζε-Μνπξάλη Αηθαηεξίλε, απνύζα, 

4. Γάην Γεώξγην-Αιθηβηάδε,  

5. Αγγειάθε-Λπθνύξε Αλαζηαζία, 

6. Μαδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν,    

7. Μαλαό Γεκήηξην, απόληα, σο κέιε,  

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απόθαζε επί ησλ 

θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ.  

ηε 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 σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

 

ΘΔΚΑ   12O   Ζ.Γ. 

Αλάζεζε ζην δηθεγόξν Ηωάλλε Βνζθόπνπιν δηθαζηηθήο ππόζεζεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

Γηα ηεο Κιήζεσο από ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, θιήζεθε ν Γήκαξρνο Παληειήο Ξπξηδάθεο 

λα θαηαζέζεη σο κάξηπξαο ελώπηνλ ηνπ 4νπ Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελώλ ζηηο 21.06.2019 ζρεηηθά κε 

ςεπδή θαηακήλπζε θαηά ηνπ Θενδσξόπνπινπ Γεώξγηνπ αλαθνξηθά κε ηελ αθαίξεζε εγθάξζησλ κεησηήξσλ 

ηαρύηεηαο («ζακαξάθηα») από ην Γήκν Φηινζέεο – Ψπρηθνύ θαηά ηνλ Οθηώβξην ηνπ έηνπο 2014. Η ππόζεζε 

απηή αλαβιήζεθε γηα ηελ 3.02.2020 ζην ίδην Γηθαζηήξην.   

Δπεηδή είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ λα ελεκεξσζεί ν Γήκαξρνο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ 

ηεο Γηθνγξαθίαο, ώζηε λα θαηαζέζεη θάζε ζηνηρείν πνπ γλσξίδεη γηα ηελ ππόζεζε απηή ζην σο άλσ Γηθαζηήξην 

θαη επεηδή ν Γήκνο δελ έρεη πξνζιάβεη δηθεγόξν κε κεληαία αληηκηζζία, ν θ. Πξόεδξνο εηζεγείηαη λα αλαηεζεί 
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ζην δηθεγόξν Ισάλλε Βνζθόπνπιν λα παξαιάβεη αληίγξαθα ηεο ελ ιόγσ Γηθνγξαθίαο, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ 

πξνβιέπεη ην Παξάξηεκα Ι’ «Πίλαθαο Ακνηβώλ Γηθεγόξσλ γηα παξάζηαζε ζε Γηθαζηήξηα» πνπ πξνζαξηάηαη 

ζην Ν. 4194/2013 θαη αθνξά ζηε ρξνλνρξέσζε πιένλ ΦΠΑ 24%, ήηνη (3) ώξεο εξγαζίαο (80,00 * 3)= 240,00 

επξώ πιένλ ΦΠΑ 24% 57,60 επξώ, ζπλνιηθό πνζό ακνηβήο 297,60 επξώ.  

Παξαθαιώ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1. εδ. ηε’ θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, 

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

4. Σν ππ΄αξηζκ πξση. 10140/8-7-2019  ηεθκεξησκέλν αίηεκα  

γηα ηελ έθδνζε απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 
ΚΡΑΣΔΙΣΑΙ. 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 147/2019 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ  ΜΟΗΓΑΘΖΠ 

 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Από ην πξαθηηθό ηεο 13εο πλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ  

11ελ Ινπλίνπ 2019 

Τπρηθό, 15-7-2019 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

        ΡΑ ΚΔΙΖ 

Γάηνο Γεώξγηνο-Αιθηβηάδεο 

Αγγειάθε-Ιπθνύξε Αλαζηαζία 
Καδαξάθεο Γεξάζηκνο – Αιέμαλδξνο 

      ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 


