
 
 

ΑΠΟΠΑΚΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΣΖ 1εο ΤΛΔΓΡΗΑΖ 

ΣΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
 ην Φπρηθό ζήκεξα ηελ 3ελ ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 

12:00΄, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1256/30-1-2020  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, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 Ν. 4555/2018, ζε όια ηα κέιε θαη 

δεκνζηεύζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Γαιάλε Γεκήηξην, σο Πξόεδξν,  

2. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Αληηπξόεδξν, 

3. Υαξάιακπν Μπνλάηζν,  

4. Γθηδειή Αιίθε,  

5. Παληαδή Παπιίλα - Βαζηιηθή, 

6. Παιαηνιόγνπ Μαξία - Υξηζηίλα, 

7. Υαξνθόπν Παληειή, σο κέιε,  

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

επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ επηά (7) κειώλ παξόληεο ήηαλ έμη 

(6) θαη απόληεο δύν (2) ήηνη ν θ. Ξπξηδάθεο Παληειήο θαη ν θ. Μπνλάηζνο Υαξάιακπνο. Σνλ απόληα θ. 

Μπνλάηζν Υαξάιακπν αλαπιήξσζε ν θ. Παπαρξόλεο Γεώξγηνο.  

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  19Ο Ζ.Γ. 

Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Λεθηαξία θνηίδα ή θνπηίδα Πάληνπ λα παξαζηεί, λα ζπληάμεη θαη 

θαηαζέζεη ππόκλεκα ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ επί ηεο 

Πξνζθπγήο ηεο εηαηξείαο « ΦΗΛΘΑ ΒΗΓΗΑ» 

 

 

Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

             

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 

ΓΖΚΟ ΦΗΙΟΘΔΖ – ΦΤΥΗΘΟΤ ΑΓΑ:   
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 19/3-2-2020 

Καξαζωλνδξόκνπ 95 Αξηζκ. – ρξνλ. – Απόθαζεο 
ΦΤΥΗΘΟ, Σ.Θ. 154 52 Αξηζκ. Πξωη.: 1530/3-2-2020 

ηει.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΕΧΡΩΗ8-ΜΞΑ



Με ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 9331/26-05-2019 θιήζε ηνπ 12νπ ηκήκαηνο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, πνπ καο επηδόζεθε ζηηο 26-06-2019, θαιείηαη ν Γήκνο Φηινζέεο Φπρηθνύ λα 

παξαζηεί ζην αθξναηήξην ηνπ 12νπ ηκήκαηνο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, θαηά ηε 

δηθάζηκν ηεο 4εο/02/2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:30κ.κ., θαηά ηελ νπνία ζα ζπδεηεζεί ε από 9/05/2019, 

κε αξηζκό εηζαγσγήο ΠΡ 4596/9-5-2017 Πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΦΙΝΚΑ ΒΙΓΙΑ & ΙΑ 

ΔΔ»  θαηά ηνπ Γήκνπ καο (Φηινζέεο Φπρηθνύ) θαη ηεο ππ΄ αξηζκ. 205/6344/2017 απόθαζεο (Πξάμε) ηνπ 

Γεκάξρνπ Φηινζέεο Φπρηθνύ πεξί ζθξάγηζεο θαη αλάθιεζεο αδείαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο.  

ηελ ελ ιόγσ πξνζθπγή ε σο άλσ πξνζθεύγνπζα εηαηξεία δεηά λα γίλεη δεθηή ε θξηλόκελε 

πξνζθπγή ηεο θαη λα αθπξσζεί ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε (Πξάμε) ηνπ Γεκάξρνπ Φηινζέεο Φπρηθνύ. Η 

πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε ππνκλήκαηνο θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ είλαη κέρξη ηελ πξνεγνύκελε 

ηεο ζπδεηήζεσο, ήηνη κέρξη ηελ 3ε/02/2020, κε εμαίξεζε ην ππόκλεκα θαη ηε λνκηκνπνίεζε γηα ηα νπνία 

κεηά από άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ κπνξεί λα δνζεί ηξηήκεξε πξνζεζκία κεηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

4εο/02/2020 θαη λα θαηαηεζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 7ε/02/2020.   

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη ηνπ όηη ζην Γήκν δελ έρεη πξνζιεθζεί δηθεγόξνο κε κεληαία αληηκηζζία ν 

θ. Πξόεδξνο εηζεγείηαη λα αλαηεζεί ε σο άλσ ππόζεζε ζηελ δηθεγόξν Νεθηαξία θνηίδα ή θνπηίδα 

Πάληνπ, λα παξαζηεί σο πιεξεμνπζία ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ πξνζδηνξηζζείζα δηθάζηκν ηεο ελ ιόγσ 

πξνζθπγήο  ζην 12ν ηκήκα ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ ηελ 4ε/02/2020 ή ζε 

νπνηαδήπνηε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαη λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα  ελώπηνλ 

ηνπ έσο ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ πξνβιέπεη ην Παξάξηεκα Ι’ «Πίλαθαο 

Ακνηβώλ Γηθεγόξσλ» πνπ  πξνζαξηάηαη  ζην Ν.4194/2013,  ήηνη €85,00  γηα  θαηάζεζε ππνκλήκαηνο  θαη 

€ 203,00  γηα παξάζηαζε, πιένλ 24% ΦΠΑ  € 69,12  ζύλνιν ακνηβήο € 357,12  

Παξαθαιώ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 Ν. 

4555/2018, 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 πεξ. ηε’ θαη παξ.2 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο απηέο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019, 

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

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ 

 

Αλαζέηεη ζηελ δηθεγόξν Αζελώλ Νεθηαξία θνηίδα ή θνπηίδα Πάληνπ, ηνπ Γεσξγίνπ, θάηνηθν 

Αζελώλ, (Μειηώλε αξ.12), ΑΦΜ 043951352 Γ.Ο.Τ Γ’ Αζελώλ λα παξαζηεί σο πιεξεμνπζία ηνπ Γήκνπ 

θαηά ηελ πξνζδηνξηζζείζα δηθάζηκν ηεο ελ ιόγσ πξνζθπγήο  ζην 12ν ηκήκα ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

ΑΔΑ: ΩΕΧΡΩΗ8-ΜΞΑ



Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ ηελ 4ε/02/2020 ή ζε νπνηαδήπνηε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαη λα 

ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ππόκλεκα  ελώπηνλ ηνπ έσο ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία, έλαληη ηεο ακνηβήο 

πνπ πξνβιέπεη ην Παξάξηεκα Ι’ «Πίλαθαο Ακνηβώλ Γηθεγόξσλ» πνπ πξνζαξηάηαη ζην Ν.4194/2013, ήηνη 

€85,00 γηα θαηάζεζε ππνκλήκαηνο θαη € 203,00 γηα παξάζηαζε, πιένλ 24% ΦΠΑ  € 69,12  ζύλνιν ακνηβήο 

€ 357,12. 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 19/2020 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΓΑΙΑΛΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 

 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Από ην πξαθηηθό ηεο 1εο πλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ  

3ελ Φεβξνπαξίνπ 2020 

Φπρηθό,  3-2-2020 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 

ΣΑ ΚΔΙΖ 

Παπαρξόλεο Γεώξγηνο 

Γθηδειή Αιίθε 

Παληαδή Παπιίλα – Βαζηιηθή 

Παιαηνιόγνπ Καξία – Υξηζηίλα 

Υαξνθόπνο Παληειήο 

                  ΓΑΙΑΛΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 

ΑΔΑ: ΩΕΧΡΩΗ8-ΜΞΑ
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