
 

 

ΑΟΞΡΟΑΡΛΑ ΑΟΞ Ξ ΟΠΑΙΘΙΞ ΗΡ 6ης ΡΣΜΕΔΠΘΑΡΗΡ 

ΗΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΡ ΕΟΘΠΞΟΗΡ 
 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ηελ 16ην ηνπ κελόο Λαρηίοσ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Οαραζκεσή θαη ώξα 

13:00΄, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3132/12-3-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

75 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. Φαξνθόπν Ξαληειή, σο Αληηπξόεδξν, απόληα, 

3. Ξεηξίηζε-Κνπξάλη Αηθαηεξίλε, απνύζα, αλαπιεξνύκελε από ηελ θ. Γεκνπιά Διηζζάβεη-Διέλε, 

4. Γάην Γεώξγην-Αιθηβηάδε, απόληα, αλαπιεξνύκελν από ηνλ θ. Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδα, 

5. Αγγειάθε-Ιπθνύξε Αλαζηαζία,  

6. Καδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απόληα, 

7. Εέππνπ-Φαξιαύηε Διέλε, απνύζα, σο κέιε,  

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

θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ.  

Σηε 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 σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

 

ΘΕΛΑ  7Ξ Η.Δ. 

Ανάθεζη ζηο δικηγόρο Γεώργιο Δακοσρά δικαζηική σπόθεζης ηοσ Δήμοσ. 

 

Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξόεδξνο είπε: 

Κε ηελ απόθαζε 2/13-1-2012 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λένπ Χπρηθνύ 

απνθαζίζηεθε θαηά πιεηνςεθία ε πξνέγθξηζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ζηελ 

ΔΞΔ Δζηηαηνξηθέο Δπηρεηξήζεηο IDEAL. Όκσο ε πξνέγθξηζε απηή αλαθιήζεθε κε ηελ απόθαζε 29/25-7-2012 

ηεο ίδηαο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο. Σε εθηέιεζε ηεο 2εο απηήο απόθαζεο κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 15417/30-7-2012 

έγγξαθό (πξάμε) ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γεξάζηκνπ Καδαξάθε επεζηξάθε ν θάθεινο ζηελ πην πάλσ εηαηξεία. Θαηά 

ηεο ηεθκαηξόκελεο ζησπεξήο απόξξηςεο εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο 

ηεο κε αξηζκ. πξση. 37074/33152/6-8-2012 ελώπηόλ ηνπ πξνζθπγήο ησλ πξνζθεπγνπζώλ ΔΞΔ θαη Φξηζηίλαο 

Γαβία, αζθήζεθε εθ λένπ από ηελ ΔΞΔ απηή θαη από ηε Φξηζηίλα Γαβία πξνζθπγή, επί ηεο νπνίαο εθδόζεθε ε 

απόθαζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 Λ. 3463/2006 ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεληξηθνύ θαη 
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Βνξείνπ Τνκέα Αζελώλ πνπ δηαηππώζεθε ζην ππ’ αξηζκ. 1ν /2-1-2013 (Θέκα 1ν) πξαθηηθό ηεο, πνπ δέρζεθε 

θαηά πιεηνςεθία ηελ σο άλσ πξνζθπγή. Ήδε κε ηελ κε αξηζκ. 48/2013 απόθαζή ηεο ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

αλέζεζε, θαηόπηλ ζεηηθήο γλσκνδόηεζεο, ζην δηθεγόξν Γεώξγην Γαθνπξά λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηεο σο 

άλσ αλαθεξόκελεο απόθαζεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 Λ. 3463/2006. Ζ ζπδήηεζε ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ Γήκνπ καο θαηά ηεο σο άλσ απόθαζεο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο είλαη ηελ 20ελ/03/2018 ελώπηνλ 

ηνπ Τξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ.  

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ζην δηθεγόξν Γεώξγην Γαθνπξά λα παξαζηεί γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ Ξξνζθπγήο ζηηο 20/03/2018 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαη λα ζπληάμεη θαη λα θαηαζέζεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ 

Υπόκλεκα ελώπηνλ ηνπ Τξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ πξνβιέπεη ην 

Ξαξάξηεκα Η’ «Ξίλαθαο Ακνηβώλ Γηθεγόξσλ γηα παξάζηαζε ζε Γηθαζηήξηα» πνπ πξνζαξηάηαη ζην Λ. 

4194/2013 πιένλ ΦΞΑ 24% ήηνη πνζό €203,00 γηα παξάζηαζε, πιένλ ΦΞΑ 24% €48,72 θαη πνζό €85,00 γηα 

ζύληαμε ππνκλήκαηνο πιένλ ΦΞΑ 24% €20,40, ζύλνιν ακνηβήο €357,12. Θαη λα ςεθηζηεί ε ζρεηηθή πίζησζε.  

Ξαξαθαιώ ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Η Ξικονομική Επιηροπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1. εδ. ηε’ ηνπ Λ. 3852/2010, 

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

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΦΜΑ 

1. Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Γεώξγην Γαθνπξά ηνπ Γηνλπζίνπ θάηνηθν Αζελώλ, (Τδσξηδ 34), ΑΦΚ 

126458002, ΓΝΥ Γ’ Αζελώλ λα παξαζηεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ 

Ξξνζθπγήο ζηηο 20/03/2018 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν θαη λα 

ζπληάμεη θαη λα θαηαζέζεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Υπόκλεκα πξνο ην Τξηκειέο Γηνηθεηηθό 

Ξξσηνδηθείν Αζελώλ, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ πξνβιέπεη ην Ξαξάξηεκα Η’ «Ξίλαθαο Ακνηβώλ 

Γηθεγόξσλ γηα παξάζηαζε ζε Γηθαζηήξηα» πνπ πξνζαξηάηαη ζην Λ. 4194/2013 πιένλ ΦΞΑ 24% ήηνη 

πνζό €203,00 γηα παξάζηαζε, πιένλ ΦΞΑ 24% €48,72 θαη πνζό €85,00 γηα ζύληαμε ππνκλήκαηνο 

πιένλ ΦΞΑ 24% €20,40, ζύλνιν ακνηβήο €357,12.  

2. Χεθίδεη πίζησζε €288,00 γηα ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ Γεώξγηνπ Γαθνπξά πιένλ ΦΞΑ 24% €69,12, 

ζύλνιν ακνηβήο €357,12 ζε βάξνο ηνπ ινγαξηαζκνύ ΘΑ 00.6111 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

έηνπο 2018 κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ».  

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 67/2018 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

Ξ ΟΠΞΕΔΠΞΡ 

ΟΑΜΕΚΗΡ  ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ 

Ακριβές Απόζπαζμα 

Από ην πξαθηηθό ηεο 6ης Σπλεδξίαζεο ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ  

16ελ Καξηίνπ 2018. 

Υστικό, 22-3-2018 

Ξ ΔΗΛΑΠΤΞΡ 

        Α ΛΕΚΗ 

Δημοσλά Ελιζζάβεη-Ελένη 

Οαπαγεωργίοσ Κεωνίδας 

Αγγελάκη-Κσκούρη Αναζηαζία 

 

      ΟΑΜΕΚΗΡ ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ 

ΑΔΑ: ΩΣΣ3ΩΗ8-ΜΣΚ
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