
 

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 6ης ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ 

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 
 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ηελ 16ην ηνπ κελόο Καρηίοσ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Ξαραζκεσή 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: 

 

ΘΔΚΑ  8Ν Ζ.Γ. 

Ανάθεζη ζηο δικηγόρο Σρήζηο Βαρβαρίγο δικαζηικής σπόθεζης ηοσ Γήμοσ. 

Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξόεδξνο είπε: 

Κε ηε κε αξηζκ. πξση. 1273/31.01.2018 καο θνηλνπνηήζεθε ε κε Γεληθό Αξηζκό Θαηάζεζεο 9235/2018 

αίηεζε ηνπ Αρηιιέα Θπξηαθόπνπινπ ηνπ Αλαζηαζίνπ ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ πεξί 

αλαζηνιήο πξνζσξηλήο εθηειεζηόηεηαο ηεο ππ’ αξηζκ. 55/2018 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Κνλνκεινύο 

Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ, δηα ηεο νπνίαο απόθαζεο θξίζεθε όηη ε κεηαμύ ηνπ αηηνύληνο θαη ηνπ αληηδίθνπ Γήκνπ 

κίζζσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο «Ξαιαηά Αγνξά» έρεη ιήμεη θαη νθείιεηαη ε απόδνζε ηνπ επίδηθνπ κηζζίνπ, ε δε 

απόθαζε θεξύρζεθε πξνζσξηλά εθηειεζηή. Κε ηελ σο άλσ αίηεζή ηνπ, ν αηηώλ δεηεί λα δηαηαρζεί ε αλαζηνιή 

εθηέιεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 55/2018 πξνζσξηλά εθηειεζηήο νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ 

Αζελώλ. Ψο ρξόλνο ζπδήηεζεο ηεο σο άλσ αίηεζεο αλαζηνιήο έρεη νξηζηεί ε 21/03/2018.  

             

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 
ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ ΑΓΑ:   

ΓΟΑΦΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 68/16-3-2018 
Καραθωνοδρόμοσ 95 Αριθμ. – τρον. – Απόθαζης 

ΤΣΗΘΝ, Ρ.Θ. 154 52 Αριθμ. Ξρωη.: 3545/20-3-2018 

ηηλ.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6Β9ΨΩΗ8-9Μ8



 

Κε ηε κε αξηζκ. πξση. 1412/2.02.2018 καο επηδόζεθε ε κε Γεληθό Αξηζκό Θαηάζεζεο 10606/2018 

Ξξόζζεηε Ξαξέκβαζε ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ ησλ Θσλζηαληίλνπ Θπξηαθόπνπινπ θαη 

ινηπώλ (40) παξεκβαηλόλησλ ππέξ ηνπ Αρηιιέα Θπξηαθόπνπινπ θαη πεξί ηεο αλαζηνιήο ηεο πξνζσξηλήο 

εθηειεζηόηεηαο ηεο ππ’ αξηζκ. 55/2018 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Δηδηθή 

Γηαδηθαζία Ξεξηνπζηαθώλ Γηαθνξώλ). Κε ηελ σο άλσ Ξξόζζεηε Ξαξέκβαζε νη παξεκβαίλνληεο ππέξ ηνπ 

Αρηιιέα Θπξηαθόπνπινπ θαη θαηά ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Χπρηθνύ δεηνύλ α) λα γίλεη δεθηή ε από 30.01.2018 

αίηεζε ηνπ ππέξ νπ ε παξέκβαζή ηνπο αηηνύληνο Αρηιιέα Θπξηαθόπνπινπ β) λα δηαηαρζεί ε ρσξίο όξνπο 

αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 55/2018 πξνζσξηλά εθηειεζηήο νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Κνλνκεινύο 

Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαη γ) λα ρνξεγεζεί πξνζσξηλή δηαηαγή κε ηελ νπνία λα αλαζηέιιεηαη θάζε πξάμε 

εθηέιεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 55/2018 πξνζσξηλά εθηειεζηήο νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ 

Αζελώλ. Ζ ζπδήηεζε ηεο πξόζζεηεο παξέκβαζεο απηήο έρεη νξηζηεί ηελ 21/03/2018.    

 Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη επεηδή δελ έρεη πξνζιεθζεί δηθεγόξνο κε κεληαία αληηκηζζία, ζα πξέπεη λα αλαηεζεί 

ζην δηθεγόξν Φξήζην Βαξβαξίγν α) λα παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ ηελ 

21/03/2018, θαζώο θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο 

αλαζηνιήο θαη λα θαηαζέζεη πξνηάζεηο θαη β) λα παξαζηαζεί θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ πξόζζεηεο 

παξέκβαζεο, θαζώο θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν απηήο, θαη λα θαηαζέζεη πξνηάζεηο επ’ 

απηήο, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ πξνβιέπεη ην Ξαξάξηεκα Η’ «Ξίλαθαο Ακνηβώλ Γηθεγόξσλ» πνπ πξνζαξηάηαη 

ζην Λ.4194/2013, ήηνη α) €134,00 γηα παξάζηαζε επί ηεο πξναλαθεξόκελεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη €102,00 

γηα ζύληαμε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ (ζεκεηώκαηνο), ζύλνιν ακνηβήο €236,00, β) €134,00 γηα παξάζηαζε επί 

ηεο πξναλαθεξόκελεο πξόζζεηεο παξέκβαζεο θαη €102,00 γηα ζύληαμε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ 

(ζεκεηώκαηνο), ζύλνιν ακνηβήο €236,00, ζπλνιηθό πνζό ακνηβήο €472,00.  

Ξαξαθαιώ ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ζην δηθεγόξν θαη λα 

ςεθίζνπλ ηε ζρεηηθή πίζησζε. 

Ξαξαθαιώ ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Ζ Νικονομική Δπιηροπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ.2 θαη 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 

 

Α) Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Αζελώλ Φξήζην Α. Βαξβαξίγν, θάηνηθν Αζελώλ, (Ξαλεπηζηεκίνπ 42), ΑΦΚ 

043698526, ΓΝΥ Α’ Αζελώλ λα παξαζηεί γηα ην Γήκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο, ζύκθσλα κε 

ηα εθηεζέληα ζηελ εηζήγεζε, ηελ 21/03/2018, θαζώο θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή ή καηαίσζε δηθάζηκν, θαζώο 

θαη λα θαηαζέζεη πξνηάζεηο ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ 

πξνβιέπεη ην Ξαξάξηεκα Η’ «Ξίλαθαο Ακνηβώλ Γηθεγόξσλ» πνπ πξνζαξηάηαη ζην Λ.4194/2013, ήηνη €134,00 

γηα παξάζηαζε επί ηεο πξναλαθεξόκελεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη €102,00 γηα ζύληαμε θαη θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ (ζεκεηώκαηνο), ζύλνιν ακνηβήο €236,00.  

ΑΔΑ: 6Β9ΨΩΗ8-9Μ8



 

Β) Αλαζέηεη ζην δηθεγόξν Αζελώλ Φξήζην Α. Βαξβαξίγν, θάηνηθν Αζελώλ, (Ξαλεπηζηεκίνπ 42), ΑΦΚ 

043698526, ΓΝΥ Α’ Αζελώλ λα παξαζηεί γηα ην Γήκν θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξόζζεηεο παξέκβαζεο, 

ζύκθσλα κε ηα εθηεζέληα ζηελ εηζήγεζε, ηελ 21/03/2018, θαζώο θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή ή καηαίσζε 

δηθάζηκν, θαζώο θαη λα θαηαζέζεη πξνηάζεηο ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ, έλαληη ηεο 

ακνηβήο πνπ πξνβιέπεη ην Ξαξάξηεκα Η’ «Ξίλαθαο Ακνηβώλ Γηθεγόξσλ» πνπ πξνζαξηάηαη ζην Λ.4194/2013, 

ήηνη €134,00 γηα παξάζηαζε επί ηεο πξναλαθεξόκελεο πξόζζεηεο παξέκβαζεο θαη €102,00 γηα ζύληαμε θαη 

θαηάζεζε πξνηάζεσλ (ζεκεηώκαηνο), ζύλνιν ακνηβήο €236,00.  

Γ) Χεθίδεη πίζησζε πνζνύ €472,00 γηα ακνηβή ηνπ σο άλσ δηθεγόξνπ (πνζό €134,00 γηα παξάζηαζε θαη 

€102,00 γηα ζύληαμε θαη θαηάζεζε Ξξνηάζεσλ επί ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη πνζό €134,00 γηα παξάζηαζε 

θαη €102,00 γηα ζύληαμε θαη θαηάζεζε Ξξνηάζεσλ επί ηεο πξόζζεηεο παξέκβαζεο), ζε βάξνο ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ΘΑ 00.6111 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018 κε ηίηιν «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ».  

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 68/2018 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 
 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ  ΜΟΗΓΑΘΖΠ 

 

Ακριβές Απόζπαζμα 

Από ην πξαθηηθό ηεο 6ης Σπλεδξίαζεο ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ  

16ελ Καξηίνπ 2018. 

Τστικό, 20-3-2018 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

        ΡΑ ΚΔΙΖ 

Γημοσλά Δλιζζάβεη-Δλένη 

Ξαπαγεωργίοσ Ιεωνίδας 

Αγγελάκη-Ισκούρη Αναζηαζία 

 

 

      ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 

ΑΔΑ: 6Β9ΨΩΗ8-9Μ8
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