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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 18/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 122/2022

ΠΕΡΙΛΗΦΗ

«Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ ζην
Γηνηθεηηθό Ξξσηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε
πξνζθπγήο
Κ.Κεηζόπνπινπ
θαηά
ρξεκαηηθώλ θαη βεβαησηηθώλ θαηαιόγσλ
νθεηιεηώλ ΡΑΞ)»
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 25 ηνπ κήλα Καΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ. 77 θαη ησλ ινηπώλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 11151/16/20-5-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκό
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 77 Δγθύθιην
ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Αληηπξόεδξνο, Ξξνεδξεύσλ 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3)
Ράθαο Ζιίαο 4) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 5) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 6)
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη 7) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΕ
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο 2) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 3)
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο θαη 4) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ
πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, κε ηνπο ηξεηο πξώηνπο λα έρνπλ
πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά.


Ιόγσ απνπζίαο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Ν.Δ. πξνήδξεπζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 75
παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 ηνπ Λ.
4555/18, ν Αληηπξόεδξνο ηεο Ν.Δ. θ. Πσηήξηνο Θνζθνιέηνο.

Ν θ. Αληηπξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη εηζεγνύκελνο ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ην αξηζ. πξση. 10948/18-5-2022 ελεκεξσηηθό ζεκείσκα-εηζήγεζε
ηεο Λνκ. Ππκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξόζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Ξξνο
Ρνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδόλνο
Υο γλσζηόλ, ηελ 26-7-22 εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 12.30 κκ εθδηθάδεηαη ελώπηνλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 16νλ Κνλνκειέο] ε από 23-6-20 [ ππ΄αξηζκ.
θαηαζ. ΞΟ 3111/24-6-20] πξνζθπγή ηνπ Κηράιε Κεηζόπνπινπ, θαηνίθνπ
Τπρηθνύ,νδόο Θνθθώλε 10 θαηά ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδόλνο θαη θαηά
ησλ εγγξαθώλ ηνπ ζηνπο ρξεκαηηθνύο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο βεβαησηηθνύο
θαηαιόγνπο ησλ νθεηιεηώλ ηνπ θαζ΄νπ: αξηζκ. 45 έηνπο 2019 κε αξηζκ. πξση.
6549/12-3-20 γηα ΡΑΞ 2019 πνζνύ 148,43 επξώ θαη αξηζκ. 46 έηνπο 2020 ππ΄αξηζκ.
πξση. 6547/12-3-2020 γηα ΡΑΞ 2020 πνζνύ επίζεο 148,43 επξώ [ πξβι.
πξνζαγνκέλε].
Ξξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο – Λ.Σαιθεδόλαο
παξαθαιώ όπσο ρνξεγήζεηε ζηελ ΛΓΛΦ-ΛΣ ζρεηηθή απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ΛΦ-ΛΣ , κε ηελ νπνία λα εμνπζηνδνηεί ηνπο επί παγία αληηκηζζία
πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ηεο ΛΓΛΦ-ΛΣ θ.θ Εακπέηα Γξόζνπ θαη Σξπζόζηνκν
Σήην- Θηάκν όπσο από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο εμ απηώλ θαη δηά ινγ/ζκό ηνπ
Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδόλνο λα παξαζηεί ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 16νλ Κνλνκειέο] θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 26-7-22 ή ηελ
ηπρόλ κεη΄αλαβνιή ηνηαύηελ πξνο απόθξνπζε ηεο σο άλσ από 23-6-20 [ ππ΄αξηζκ.
θαηαζ. ΞΟ 3111/24-6-20] πξνζθπγήο ηνπ Κηράιε Κεηζόπνπινπ, θαηνίθνπ Τπρηθνύ,
νδόο Θνθθώλε 10 θαηά ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδόλνο θαη θαηά ησλ
εγγξαθώλ ηνπ ζηνπο ρξεκαηηθνύο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο
ησλ νθεηιεηώλ ηνπ θαζ΄νπ: αξηζκ. 45 έηνπο 2019 κε αξηζκ. πξση. 6549/12-3-20 γηα
ΡΑΞ 2019 πνζνύ 148,43 επξώ θαη αξηζκ. 46 έηνπο 2020 ππ΄αξηζκ. πξση. 6547.12-32020 γηα ΡΑΞ 2020 πνζνύ επίζεο 148,43 επξώ , θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην έγγξαθα
θαη ππνκλήκαηα.

Ξξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδόλνο, άκα
δε θαη πξνο απόθξνπζε ηεο σο άλσ πξνζθπγήο , παξαθαιώ λα κνπ ρνξεγήζεηε όια
ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο εηο δηπινύλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο
πξνζβαιιόκελεο
πξάμεηο,
βεβαησηηθνύο
θαηαιόγνπο,
ηα
θνηλνπνηεζέληα
απνζπάζκαηα απηώλ, ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά επίδνζεο, απόςεηο ηεο πεξεζίαο επί
ησλ ιόγσλ πξνζθπγήο θιπ.
Ξαξαθαιώ γηα ηηο δηθέο ζαο άκεζεο θαηά λόκν ελέξγεηεο πξνο πξνζηαζία ησλ
ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΣ θαη απνθπγή πάζεο δεκίαο απηνύ.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 18/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Αληηπξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Λνκ. πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ από ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ από
απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20 θαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε
ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
Εξοςζιοδοηεί ηνπο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ηεο ΛΓΛΦ-ΛΣ
θ.θ. Εακπέηα Γξόζνπ θαη Σξπζόζηνκν Σήην- Θηάκν όπσο από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα
έθαζηνο εμ απηώλ, δηά ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδόλαο θαη πξνο
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ απηνύ παπαζηούν ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ Ρκ. 16νλ Κνλνκειέο] θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 26ηρ-7-2022
ή ηελ ηπρόλ κεη΄αλαβνιή ηνηαύηελ πξνο απόθξνπζε ηεο σο άλσ από 23-6-2020 [
ππ΄αξηζκ. θαηαζ. ΞΟ 3111/24-6-20] πποζθςγήρ ηνπ Κηράιε Κεηζόπνπινπ,
θαηνίθνπ Τπρηθνύ, νδόο Θνθθώλε 10 θαηά ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδόλαο
θαη θαηά ησλ εγγξαθώλ ηνπ ζηνπο ρξεκαηηθνύο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο βεβαησηηθνύο
θαηαιόγνπο ησλ νθεηιεηώλ ηνπ θαζ΄νπ: αξηζκ. 45 έηνπο 2019 κε αξηζκ. πξση.
6549/12-3-20 γηα ΡΑΞ 2019 πνζνύ 148,43 επξώ θαη αξηζκ. 46 έηνπο 2020 ππ΄αξηζκ.
πξση. 6547.12-3-2020 γηα ΡΑΞ 2020 πνζνύ επίζεο 148,43 επξώ, θαηαζέηνληαο πξνο
ηνύην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 122/2022
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΔΠΑΠ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΑ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΧΣΗΡΙΟ ΚΟΚΟΛΕΣΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

ΡΑ ΚΔΙΖ

Εζωηεπική Διανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Ρκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα Ρακείνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ

