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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 19/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 99/2020
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Άζθεζε ή κε πξνζθπγήο θαηά ηεο αξηζ. 1010/20
εηζαγγειηθήο δηάηαμεο ηνπ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ
Αζελώλ πνπ αθνξά αζθεζείζα κήλπζε ηνπ Γήκνπ
θαηά
ηεο
Σξάπεδαο
Πεηξαηώο-Οξηζκόο
πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ».
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10 π.κ.
ζπλήιζε ζε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ.
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 10729/20/29-5-2020 έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε
λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ,
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ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξόεδξνο 3)
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθώζηα Αλζή 5) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 6)
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο 7) Γξεηδειηάο Παληειήο 8) Σνκπνύινγινπ
Θσλζηαληίλνο θαη 9) εξεηάθεο Ληθόιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
Οπδείο.


Οη θ.θ. Α.Βαζηιόπνπινο θαη Θ.Σνκπνύινγινπ απνρώξεζαλ από ηελ
πλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία επί ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..

Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο :
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 10718/29-5-2020 εηζήγεζε ηεο Λνκ. πκβνύινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξόζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Πξνο
Σνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλνο
Δπί ηεο επηδνζείζεο ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεεηαο-Λ.Υαιθεδόλνο ηελ 27-5-20 [ ππ΄αξηζκ.
πξση. ΓΛΦ-ΛΥ
10439/27-5-20]
ππ΄ αξηζκ.
1010/20 δηάηαμεο ηνπ θ.
Δηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, επηζπκώ λα ζέζσ ππόςηλ ζαο ηα θάησζη.
Κε ηελ ππ΄αξηζκ. 171/19-7-17 απόθαζε ηεο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλνο απεθάζηζε νκόθσλα : < Δγθξίλεη, ιόγσ ησλ
εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ απαηηνύληαη, θαζώο θαη
ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο ππόζεζεο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ,
ηελ ρνξήγεζε δηθαζηηθήο πιεξεμνπζηόηεηαο- εληνιήο ζην δηθεγνξηθό
γξαθείν <Γηνλπζία Μνπδάθε θαη πλεξγάηεο > όπσο αζθήζεη γηα ινγ/ζκό
ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο ελώπηνλ ηνπ θ. Δηζαγγειέα
Πιεκκειεηνδηθώλ Αζελώλ κελπηήξηα αλαθνξά- κήλπζε- έγθιεζε θαηά ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηώο ΑΔ θαη ησλ πξνζηεζέλησλ απηήο νξγάλσλ κεηά ηελ
αλάιεςε ηνπ πνζνύ ησλ 209.157,12 επξώ
από ηνλ Παλαγηώηε
Καιαληδάθν, Γήκεηξα Κνπξή θαη Αγγειηθή Κνπξή γηα παξάβαζε ηνπ
άξζξνπ 375 ΠΚ [ ππεμαίξεζε ζε βαζκό θαθνπξγήκαηνο], 259 [ παξάβαζε
θαζήθνληνο] θιπ. θαη δειώζεη παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο γηα ινγ/ζκό
ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο γηα ηελ δεκία πνπ ππέζηε ν Γήκνο
Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο από ηηο παξάλνκεο θαηαινγηζηέεο πξάμεηο θαη
παξαιείςεηο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ γηα ην πνζό ησλ 44,00 επξώ κε
επηθύιαμε θαη πάληα ηαύηα κε ηελ ξεηή επηθύιαμε θάζε δηθαηώκαηνο ηνπ
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Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ
ηνπ ελώπηνλ ησλ Πνιηηηθώλ Γηθαζηεξίσλ, πξνζέηη δε παξαθνινπζεί ηελ
πνξεία ηεο ζρεηηθήο ππόζεζεο κέρξη ην ζηάδην ηεο θπξίαο δηαδηθαζίαο, ήηνη
παξαπνκπήο ηεο ππόζεζεο πξνο εθδίθαζε θαη πξνβεί ζε θάζε είδνπο
ελέξγεηα ππνβάιινληαο νπνηνδήπνηε αίηεκα θαη ελεξγώληαο θάζε
δηαδηθαζηηθή πξάμε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο σο άλσ εληνιήο, αθόκε θαη αλ
δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα, πνπ είλαη όκσο απαξαίηεηε γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο θαη αθόκε δηνξίζεη θαη άιινπο πιεξεμνπζίνπο, δηθεγόξνπο ή
όρη, κε όιεο ηηο παξαπάλσ εληνιέο ή θαη κεξηθέο από απηέο. Η ζπλνιηθή
ρξέσζε γηα ηα έμνδα θαη ηελ ακνηβή ηνπ δηθεγνξηθνύ γξαθείνπ < Γηνλπζία
Μνπδάθε θαη πλεξγάηεο > γηα ηελ ελαζρόιεζε κε ηελ σο άλσ πνηληθή
ππόζεζε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξώ [ 1.500 επξώ]
πιένλ ΦΠΑ θαη ζα θαζνξηζζεί κε απόθαζε ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ ζε
πξνζερή ζπλεδξίαζε απηνύ …>.
Δμ εηέξνπ κε ηελ ππ΄αξηζκ. 175/26-7-17 απόθαζε ηνπ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην
Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο απεθάζηζε : < … Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ
δηθεγνξηθνύ γξαθείνπ < Γηνλπζία Μνπδάθε θαη πλεξγάηεο > γηα ηελ
εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηελ άζθεζε γηα ινγ/ζκό απηνύ, ελώπηνλ ηνπ
θ. Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθώλ Αζελώλ κελπηήξηαο αλαθνξάο- κήλπζεοέγθιεζεο θαηά ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο ΑΔ θαη ησλ πξνζηεζέλησλ απηήο
νξγάλσλ κεηά ηελ αλάιεςε ηνπ πνζνύ ησλ 209.157,12 επξώ από ηνλ
Παλαγηώηε Καιαληδάθν, Γήκεηξα Κνπξή θαη Αγγειηθή Κνπξή, γηα
παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 375 ΠΚ [ ππεμαίξεζε ζε βαζκό θαθνπξγήκαηνο],
259 [ παξάβαζε θαζήθνληνο] θιπ. θαη γηα ηελ δήισζε παξάζηαζεο
πνιηηηθήο αγσγήο γηα ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο- Ν. Υαιθεδόλνο
γηα ηελ δεκία πνπ ππέζηε απηόο σο θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ
εζηθή βιάβε πνπ ππέζηε ν Γήκνο από ηηο
παξάλνκεο θαηαινγηζηέεο
πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ γηα ην πνζό ησλ 44,00 επξώ
κε επηθύιαμε θαη πάληα ηαύηα κε ηελ ξεηή επηθύιαμε θάζε δηθαηώκαηνο
ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο- Ν.Υαιθεδόλνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ ελώπηνλ ησλ Πνιηηηθώλ Γηθαζηεξίσλ, πξνζέηη δε γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηεο ζρεηηθήο ππόζεζεο κέρξη ην ζηάδην ηεο
θπξίαο δηαδηθαζίαο, ήηνη παξαπνκπήο ηεο ππόζεζεο πξνο εθδίθαζε ,
ζύκθσλα κε ηα ινηπά αλαιπηηθά πεξηγξαθόκελα ζηελ ππ΄αξηζκ.171/17
απόθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο, ζην πνζό ησλ 1.500 επξώ πιένλ ΦΠΑ …>.
ε εθηέιεζε θαη πιήξε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 171/17 θαη 175/17
απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΥ
αληίζηνηρα, ε αλσηέξσ Πιεξεμνπζία Γηθεγόξνο Αζελώλ θα Γηνλπζία Κνπδάθε
ζπλέηαμε ηελ από 27-7-17 έγθιεζε- κήλπζε ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλνο
θαηά ησλ Γεσξγίνπ Υαηδεληθνιάνπ θιπ., ηελ νπνία ν ηόηε Γήκαξρνο ΛΦ-ΛΥ θ.
Αξηζηείδεο Βαζηιόπνπινο , σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο-Λ
.Υαιθεδόλνο θαη δηα ινγ/ζκό απηνύ θαηέζεζε ηελ 31-7-2017 ελώπηνλ ηνπ θ.
Δηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ [ ΑΒΜ Α2017/2189].
Δλ ζπλερεία ηεο σο άλσ ππνβιεζείζεο κελύζεσο, επεδόζε ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαοΛ.Υαιθεδόλνο ηελ 27-5-2020 ε σο άλσ ππ΄αξηζκ.1010/20 [ ΔΓ 128-2019]
δηάηαμε ηνπ θ. Δηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, κε ηελ νπνία θαη γηα ηνπο ιόγνπο
πνπ αλαθέξνληαη εηο απηήλ , έθξηλε όηη : <,,, Δρνληαο ιάβεη ππ΄όςε θαη ηα
άξζξα 51 θαη 52 ΚΠΓ. Απνξξίπηνπκε ελ κέξεη ηελ από 31-7-2017 έγθιεζε
ηνπ Γήκνπ Ν.Φηιαδέιθεηαο- Ν.Υαιθεδόλνο, πνπ εδξεύεη ζηελ Ν.
Φηιαδέιθεηα. Παξαγγέιινπκε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δηάηαμεο ζην εγθαινύλ
λνκηθό πξόζσπν ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ…>.
Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ Κ.Πνηλ.Γ νξίδεηαη όηη : < 1.- Αλ ν
παζώλ ζέιεη λα δεηήζεη ηελ δίσμε ηεο αμηόπνηλεο πξάμεο, ππνβάιιεη ηελ έγθιεζε
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ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 42 παξ. 2,3 θαη 4. 2.- Ο εηζαγγειέαο
πιεκκειεηνδηθώλ εμεηάδεη ηελ έγθιεζε πνπ έιαβε θαη αλ θξίλεη όηη απηή
δελ ζηεξίδεηαη ζηνλ λόκν ή είλαη πξνθαλώο αβάζηκε ζηελ νπζία ηεο ή
αλεπίδεθηε δηθαζηηθήο εθηίκεζεο, ηελ απνξξίπηεη κε δηάηαμε ηνπ, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή αηηηνινγία θαη επηδίδεηαη ζηνλ εγθαινύληα. 3.- Αλ
ελεξγήζεθαλ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ή απηεπάγγειηε πξναλάθξηζε θαηά ην άξζξν
245 παξ. 2 ή έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε θαη ν εηζαγγειέαο θξίλεη όηη δελ πξνθύπηνπλ
επαξθείο ελδείμεηο γηα ηελ θίλεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο, απνξξίπηεη ηελ έγθιεζε κε
αηηηνινγεκέλε δηάηαμε ηνπ πνπ επηδίδεηαη ζηνλ εγθαινύληα . 4.- Οζα αλαθέξνληαη
ζηα άξζξα 43 παξ. 1 θαη 6, 44,45,47, 48, 49 θαη 50 εθαξκόδνληαη θαη σο πξνο ηελ
έγθιεζε >.
Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ Κ.Πνηλ.Γ νξίδεηαη όηη : < 1.- Ο εγθαιώλ
έρεη δηθαίσκα κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο από ηελ επίδνζε ηεο δηάηαμεο ηνπ
εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθώλ ζύκθσλα κε ηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ
πξνεγνύκελνπ άξζξνπ, λα πξνζθύγεη θαηά απηήο ζηνλ αξκόδην εηζαγγειέα
εθεηώλ. Η πξνζθπγή αζθείηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν
474. 2.- Ο πξνζθεύγσλ ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη παξάβνιν ππέξ ηνπ δεκνζίνπ
πνζνύ δηαθνζίσλ πελήληα [250] επξώ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ έθζεζε πνπ
ζπληάζζεη ν πην πάλσ γξακκαηέαο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιήζεθε κία έγθιεζε από
πεξηζζόηεξνπο εγθαινύληεο , θαηαηίζεηαη κόλν έλα παξάβνιν. Σν ύςνο ηνπ πνζνύ
αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή απόθαζε ησλ ππνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Γηθαηνζύλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Αλ δελ θαηαηεζεί ην παξάβνιν, ε
πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε από ηνλ εηζαγγειέα εθεηώλ. Δμαηξνύληαη
από ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο παξάβνινπ νη δηθαηνύρνη λνκηθήο βνήζεηαο, όπσο
απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3226/2004. 3.- Αλ ν εηζαγγειέαο εθεηώλ
δερζεί ηελ πξνζθπγή, παξαγγέιιεη είηε ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο αλ
πξόθεηηαη γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα γηα ην νπνίν απηή είλαη ππνρξεσηηθή,
εθόζνλ δελ έρεη ήδε δηελεξγεζεί ηέηνηα εμέηαζε είηε ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ζηηο
ινηπέο πεξηπηώζεηο θαη δηαηάζζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαβόινπ ζηνλ θαηαζέζαληα
απηό >.
Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ηζ΄ηνπ Ν. 3852/10 νξίδεηαη όηη : < 1.Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν, αξκόδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ
παξαθνινύζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα, έρεη ηηο
αθόινπζεο απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηόηεηεο : α.- …
ηζ.Απνθαζίδεη γηα ηελ πξόζιεςε πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ θαη γηα ηελ αλάθιεζε ηεο
πιεξεμνπζηόηεηαο ηνπ, ζε όζνπο δήκνπο, είηε δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη κε
κεληαία αληηκηζζία είηε απηνί πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί δελ έρνπλ δηθαίσκα λα
παξίζηαληαη ζε αλώηαηα δηθαζηήξηα θαη θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπο. Κπνξεί επίζεο λα
αλαζέηεη ηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, κόλνλ εθόζνλ δελ έρνπλ πξνζιεθζεί
δηθεγόξνη κε κεληαία αληηκηζζία. Κε απόθαζε ηεο είλαη δπλαηή, θαη΄εμαίξεζε, ε
αλάζεζε ζε δηθεγόξν, εμώδηθνπ ή δηθαζηηθνύ ρεηξηζκνύ, αλά ππόζεζε, δεηεκάησλ,
ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ θαη απαηηνύλ
εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ
νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ ΘΓΘ. ..>.
ύκθσλα κε ην άξζξν 281 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, όπσο ηζρύεη,
νξίδεηαη όηη : < 1.- Οη πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη , πνπ δηνξίδνληαη από Γήκν ή
Θνηλόηεηα, ακείβνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ πνπ
ηζρύνπλ θάζε θνξά. Ζ ακνηβή ηνπο κπνξεί λα ειαηησζεί, κε απόθαζε ηνπ
δηθαζηεξίνπ πνπ δηθάδεη πίλαθα ακνηβώλ ηνπο έσο ην πελήληα ηνηο εθαηό [ 50 %] ησλ
θαηώηαησλ νξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ Θώδηθα, ύζηεξα από εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλόηεηαο πνπ έρεη δηνξίζεη ηνλ δηθεγόξν. 2.- Σα
δηθαζηήξηα κπνξνύλ λα θαζνξίδνπλ ην πνζό ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο πνπ επηδηθάδεηαη
ζε βάξνο ή ππέξ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ζε πνζό πνπ θζάλεη έσο ην πελήληα
ηνηο εθαηό [ 50 %] ησλ θαηώηαησλ νξίσλ πνπ νξίδνληαη από ηνλ Θώδηθα πεξί
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Γηθεγόξσλ . 3.- Γηα ηελ εμώδηθε ή δηθαζηηθή αληηκεηώπηζε λνκηθώλ
δεηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ή ζπνπδαηόηεηα θαη απαηηνύλ
εμεηδηθεπκέλε λνκηθή γλώζε ή εκπεηξία , ε ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ
θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, θαηά
παξέθθιηζε
ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ. Η ζρεηηθή απόθαζε
ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπο >.
Δπεηδή ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ πξνπαξαηεζείζεο δηαηάμεηο παξέρεηαη ζηελ
Γεκνηηθή Αξρή ε δπλαηόηεο θαη ε επρέξεηα λα εμνπζηνδνηήζεη θαη αλαζέζεη
θαη΄εμαίξεζε ηνλ εμώδηθν ή δηθαζηηθό ρεηξηζκό ζπγθεθξηκέλεο ππόζεζεο πνπ έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ζπνπδαηόηεηα γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη απαηηεί
εμεηδηθεπκέλε γλώζε θαη εκπεηξία ζε δηθεγόξν πνπ δελ έρεη πξνζιεθζεί κε κεληαία
πάγηα αληηκηζζία, σο ελ πξνθεηκέλσ ζπλέβε [ ζρεη. νη σο άλσ ππ΄αξηζκ. 1171/17
απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 175/17 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ].
Δπεηδή θαζ΄α πξνθύπηεη εθ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 171/17
απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΓΛΦ-ΛΥ
ελεθξίζε, , ιόγσ ησλ
εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ απαηηνύληαη, θαζώο θαη
ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο ππόζεζεο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ,
ε ρνξήγεζε δηθαζηηθήο πιεξεμνπζηόηεηαο- εληνιήο ζην δηθεγνξηθό
γξαθείν <Γηνλπζία Μνπδάθε θαη πλεξγάηεο > όπσο αζθήζεη γηα ινγ/ζκό
ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο ελώπηνλ ηνπ θ. Δηζαγγειέα
Πιεκκειεηνδηθώλ Αζελώλ κελπηήξηα αλαθνξά- κήλπζε- έγθιεζε θαηά ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηώο ΑΔ θαη ησλ πξνζηεζέλησλ απηήο νξγάλσλ κεηά ηελ
αλάιεςε ηνπ πνζνύ ησλ 209.157,12 επξώ
από ηνλ Παλαγηώηε
Καιαληδάθν, Γήκεηξα Κνπξή θαη Αγγειηθή Κνπξή γηα παξάβαζε ηνπ
άξζξνπ 375 ΠΚ [ ππεμαίξεζε ζε βαζκό θαθνπξγήκαηνο], 259 [ παξάβαζε
θαζήθνληνο] θιπ. θαη δειώζεη παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο γηα ινγ/ζκό
ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο γηα ηελ δεκία πνπ ππέζηε ν Γήκνο
Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο από ηηο παξάλνκεο θαηαινγηζηέεο πξάμεηο θαη
παξαιείςεηο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ γηα ην πνζό ησλ 44,00 επξώ κε
επηθύιαμε θαη πάληα ηαύηα κε ηελ ξεηή επηθύιαμε θάζε δηθαηώκαηνο ηνπ
Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ
ηνπ ελώπηνλ ησλ Πνιηηηθώλ Γηθαζηεξίσλ, πξνζέηη δε παξαθνινπζεί ηελ
πνξεία ηεο ζρεηηθήο ππόζεζεο κέρξη ην ζηάδην ηεο θπξίαο δηαδηθαζίαο, ήηνη
παξαπνκπήο ηεο ππόζεζεο πξνο εθδίθαζε θαη πξνβεί ζε θάζε είδνπο
ελέξγεηα ππνβάιινληαο νπνηνδήπνηε αίηεκα θαη ελεξγώληαο θάζε
δηαδηθαζηηθή πξάμε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο σο άλσ εληνιήο, αθόκε θαη αλ
δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα, πνπ είλαη όκσο απαξαίηεηε γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο θαη αθόκε δηνξίζεη θαη άιινπο πιεξεμνπζίνπο, δηθεγόξνπο ή
όρη, κε όιεο ηηο παξαπάλσ εληνιέο ή θαη κεξηθέο από απηέο.
Δπεηδή ζηελ
θαηαηεζείζεο
ελεκεξώζεθε
Κνπδάθε γηα
ελέξγεηεο ζηηο

ΛΤΓΛΦ-ΛΥ δελ έρεη δηαβηβαζζεί κέρξη ζήκεξα αληίγξαθν ηεο
σο άλσ κελύζεσο – εγθιήζεσο νύηε
άιισζηε ε ΛΤΓΛΦ-ΛΥ
πνηέ κέρξη ζήκεξα από ηελ σο άλσ Πιεξ. Γηθεγόξν θα Γηνλπζία
ηελ κέρξη ζήκεξα πνξεία ηεο σο άλσ κήλπζεο- έγθιεζεο θαη ηηο
νπνίεο έρεη πξνβεί κέρξη ζήκεξα ε σο άλσ Πιεξ. Γηθεγόξνο.

Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ θξνλνύκε όηη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ
πξέπεη ε Γεκνηηθή Αξρή λα ελεκεξώζεη άκεζα θαη κάιηζηα επί απνδείμεη ηελ σο
άλσ Πιεξ. Γηθεγόξν γηα ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 1010/20 δηάηαμεο ηνπ
θ. Δηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί απηή ζηηο δηθέο ηεο
θαηά λόκν ελέξγεηεο .
Δπεηδή , ζε θάζε πεξίπησζε, ηόζν ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όζν θαη ην Γεκνηηθό
πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλνο κε ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο ηνπο
έθξηλαλ θαη απεθάζηζαλ όηη ε ππνβνιή ηεο άλσ κελπηήξηαο αλαθνξάο- κήλπζεο-
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έγθιεζεο
θαη ε παξάζηαζε
πνιηηηθήο αγσγήο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη
ζπνπδαηόηεηα γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ, πξνζέηη δε όηη απαηηνύληαη γηα ηνλ
ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη εκπεηξία ζε πνηληθά θαη ηξαπεδηθά
ζέκαηα θαη πξνο απνηξνπή ακέζνπ
πξνθαλνύο επηθείκελνπ θηλδύλνπ ησλ
ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, θξνλνύκε όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ζα
πξέπεη λα απνθαζίζεη άκεζα γηα ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο θαη
εηδηθόηεξα α] λα νξίζεη πιεξεμνύζην ή πιεξ. δηθεγόξνπο, πξνο ηνλ νπνίν ή ηνπο
νπνίνπο ζα παξάζρεη ηελ ζρεηηθή εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα
γηα άζθεζε
πξνζθπγήο γηα ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΥ ελώπηνλ ηνπ θ. Δηζαγγειέσο Δθεηώλ
Αζελώλ θαηά ηεο σο άλσ ππ΄ αξηζκ.1010/20 δηαηάμεσο ηνπ θ. Δηζαγγειέσο
Πξσηνδηθώλ Αζελώλ θαη β] γηα ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο
[
παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηεο ζρεηηθήο ππόζεζεο, ππνβνιή πξνζθπγώλ σο θαη
θάζε είδνπο δηαδηθαζηηθώλ ελεξγεηώλ θιπ.] γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη
ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΥ.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 19/2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο αξηζ. 171/2017
θαη 175/2017 απνθάζεηο Οηθ. Δπηηξνπήο θαη Γεκ. πκβνπιίνπ αληηζηνίρσο, ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηζ ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ Λ. 4623/19, θαη όια ηα
ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθσλα
Δγθξίλεη, ιόγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ απαηηνύληαη, ζε
πνηληθά θαη ηξαπεδηθά ζέκαηα θαη πξνο απνηξνπή ακέζνπ πξνθαλνύο επηθείκελνπ
θηλδύλνπ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο
ππόζεζεο
γηα
ηα
ζπκθέξνληα
απηνύ,
ηελ
ρνξήγεζε
δηθαζηηθήο
πιεξεμνπζηόηεηαο - εληνιήο ζην δηθεγνξηθό γξαθείν «Γηνλπζία Μνπδάθε θαη
πλεξγάηεο» όπσο ζε ζπλέρεηα ηεο αζθεζείζαο γηα ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ
Φηιαδέιθεηαο Υαιθεδόλνο ελώπηνλ ηνπ θ. Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθώλ Αζελώλ
κελπηήξηαο αλαθνξάο –κήλπζεο –έγθιεζεο θαηά ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο ΑΔ θαη ησλ
πξνζηεζέλησλ απηήο νξγάλσλ κεηά ηελ αλάιεςε ηνπ πνζνύ ησλ 209.157,12 επξώ
από ηνλ Παλαγηώηε Θαιαληδάθν, Γήκεηξα Θνπξή θαη Αγγειηθή Θνπξή, γηα παξάβαζε
ηνπ άξζξνπ 375ΠΘ (ππεμαίξεζε ζε βαζκό θαθνπξγήκαηνο), 259 ΠΘ (παξάβαζε
θαζήθνληνο) θ.ι.π. θαη ηεο δήισζεο παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο γηα ινγ/ζκό ηνπ
Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο Υαιθεδόλνο γηα ηελ δεκηά πνπ ππέζηε απηόο σο θαη ρξεκαηηθή
ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ ππέζηε ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο –Υαιθεδόλνο
από ηηο παξάλνκεο θαηαινγηζηέεο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ γηα
ην πνζό ησλ 44,00 επξώ κε επηθύιαμε θαη ηαύηα πάληα κε ηελ ξεηή επηθύιαμε θάζε
δηθαηώκαηνο ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ ελώπηνλ ησλ Πνιηηηθώλ Γηθαζηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα α] ηελ
παξνρή ζην αλσηέξσ δηθεγνξηθό γξαθείν «Γηνλπζία Μνπδάθε θαη πλεξγάηεο»
ηεο ζρεηηθήο εληνιήο θαη πιεξεμνπζηόηεηαο γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο γηα
ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΥ ελώπηνλ ηνπ θ. Δηζαγγειέσο Δθεηώλ Αζελώλ θαηά ηεο
σο άλσ ππ΄ αξηζκ. 1010/20 δηαηάμεσο ηνπ θ. Δηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ
θαη β] ηελ παξνρή εμνπζηνδόηεζεο γηα ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο [
παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηεο ζρεηηθήο ππόζεζεο, ππνβνιή πξνζθπγώλ σο θαη
θάζε είδνπο δηαδηθαζηηθώλ ελεξγεηώλ θιπ.] γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη
ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΥ. πξνζέηη δε λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο
ζρεηηθήο ππόζεζεο κέρξη ην ζηάδην ηεο θπξίαο δηαδηθαζίαο, ήηνη παξαπνκπήο ηεο
ππόζεζεο πξνο εθδίθαζε θαη πξνβεί ζε θάζε είδνπο ελέξγεηα ππνβάιινληαο
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νπνηνδήπνηε αίηεκα θαη ελεξγώληαο θάζε δηαδηθαζηηθή πξάμε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
σο άλσ εληνιήο, αθόκα θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα, πνπ είλαη όκσο
απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο, θαη αθόκε δηνξίζεη θαη άιινπο πιεξεμνύζηνπο,
δηθεγόξνπο ή όρη, κε όιεο ηηο παξαπάλσ εληνιέο ή θαη κεξηθέο από απηέο.
Ζ ζπλνιηθή ρξέσζε γηα ηα έμνδα θαη ηελ ακνηβή ηνπ δηθεγνξηθνύ γξαθείνπ «Γηνλπζία
Κνπδάθε θαη πλεξγάηεο» γηα ηελ ελαζρόιεζε κε ηελ σο άλσ πνηληθή ππόζεζε
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξώ (1.500,00 €), πιένλ Φ.Π.Α.,
όπσο θαζνξίζζεθε κε ηελ αξηζ. 175/2017 απόθαζε ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 99/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Απηνηειέο Σκήκα Λνκηθήο Τπεξεζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Σακείνπ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ

ΣΑ ΚΔΙΖ

