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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 31/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 232/2021

ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Υνξήγεζε εληνιήο θαη πιεξεμνπζηόηεηαο
ζηνπο δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ γηα παξάζηαζε
ζην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε
πξνζθπγήο Υξ. Θνληαμή θαηά Γήκνπ γηα
βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο δεκνηηθώλ ηειώλ)»
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ.
1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ.
4682/2020, θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ. 61 θαη ησλ ινηπώλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ
ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνύ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 19771/32/17-9-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ
θαη Πξνέδξνπ 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. 61
Δγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ, 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) Θνζθνιέηνο σηήξηνο, Αληηπξόεδξνο
3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Γξακκέλνο ππξίδσλ 5) Γξεηδειηάο Παληειήο 6)
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) εξεηάθεο Ληθόιανο 8) Θνπεινύζνο Υξήζηνο,
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη 9)
Δκκαλνπήι Γαλάε, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΤΛΑΚΖ
ΠΟΙΗΣΩΛ».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Κπεξδέζεο ππξίδσλ θαη 2) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, νη νπνίνη δελ
πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ
Πξόεδξν ηεο Ο.Δ.


Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Π.Γξεηδειηάο απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο
Ζ.Γ., ελώ ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Λ.εξεηάθεο απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε
κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ ζέκαηνο απηνύ.

Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 5ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ην αξηζ. πξση. 19305/13-9-2021 ελεκεξσηηθό ζεκείσκα-εηζήγεζε
ηνπ Λνκ. πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θ. Υ.Υήηνπ-Θηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ:

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ – ΑΠΟΦΔΙ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΥΔΣ.:

Η ςπ’ απιθ. ππωη. 17976/25-08-2021 Κλήζη ηος 22ος Μονομελούρ
Σμήμαηορ ηος Γιοικηηικού Ππωηοδικείος Αθηνών.

ηιρ 18-01-2022, ημέπα Σπίηη και ώπα 12:30 εκδικάζεηαι ενώπιον ηος
22 Μονομελούρ Σμήμαηορ ηος Γιοικηηικού Ππωηοδικείος Αθηνών ε από
25-07-2018 Πξνζθπγή κε αίηεκα γηα ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηνπ
Υξήζηνπ Θνληαμή ηνπ Γεξαζίκνπ θαηνίθνπ Λέαο Υαιθεδόλαο Αηηηθήο, νδόο
Γσδεθαλήζνπ αξηζ. 17-19 ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά: 1) Σνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο
– Λέαο Υαιθεδόλαο, 2) ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 3929/13-02-2018 απνζπάζκαηνο
βεβαησηηθνύ θαηαιόγνπ (120/2017/2018), 3) ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 3928/13-02-2018
απνζπάζκαηνο βεβαησηηθνύ θαηαιόγνπ (162/2017/2018) θαη 4) ηνπ ππ’ αξηζ. πξση.
3927/13-02-2018 απνζπάζκαηνο βεβαησηηθνύ θαηαιόγνπ (124/2017/2018).
ος

Ζ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ λα καο δηαβηβάζεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ελ
ιόγσ ππόζεζεο (π.ρ. πξνζβαιιόκελε πξάμε, βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο, απνδεηθηηθά
επίδνζεο, απόςεηο ππεξεζίαο θ.ιπ.).
Ζ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαιείηαη λα πξνβεί άκεζα ζηηο δηθέο ηεο
θαηά λόκν ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ ε ζρεηηθή ππόζεζε λα εηζαρζεί ζηελ αξκόδηα
Δπηηξνπή γηα ηελ ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο αηηνύκελεο δηαθνξάο θαη λα κνπ
ρνξεγεζεί ζρεηηθό πξαθηηθό – απόθαζε.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε απόθαζή ηεο λα δώζεη ηελ εληνιή θαη
πιεξεμνπζηόηεηα ζηνπο επί παγία αληηκηζζία Γηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ: α) Εακπέηα
Γξόζνπ θαη β) Υξπζόζηνκν Υήην – Θηάκν, όπσο, από θνηλνύ ή θαηά κόλαο,
παξαζηνύλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο Λέαο Υαιθεδόλαο ελώπηνλ
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Σκήκα 22ν Κνλνκειέο) θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο

18εο Ηαλνπαξίνπ 2022 ή ζε όπνηα κεη’ αλαβνιή απηήο γηα λα απνθξνύζνπλ ηελ από
25-07-2018 Πξνζθπγή ηνπ θ. Υξήζηνπ Θνληαμή θαηά ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο
– Λέαο Υαιθεδόλνο θαη θαηά ησλ βεβαησηηθώλ θαηαιόγσλ (120/2017/2018),
(162/2017/2018) θαη (124/2017/2018), θαηαζέηνληαο έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα.
Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε – ζπλελλόεζε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 31/2021 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Λνκ. Τπεξεζίαο 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
Δγκπίνει ηελ ρνξήγεζε εληνιήο θαη πιεξεμνπζηόηεηαο ζηνπο δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ
θ.θ. Εακπέηα Γξόζνπ θαη Υξπζόζηνκν Υήην – Θηάκν όπσο παπαζηούν, από θνηλνύ ή
θαηά κόλαο, γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο Λέαο Υαιθεδόλαο
ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Σκήκα 22ν Κνλνκειέο) θαηά ηελ
δηθάζηκν ηεο 18ηρ Ιανοςαπίος 2022 ή ζε όπνηα κεη’ αλαβνιή απηήο γηα λα
απνθξνύζνπλ ηελ από 25-07-2018 Πποζθςγή ηνπ θ. Υξήζηνπ Θνληαμή θαηά ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδόλνο θαη θαηά ησλ βεβαησηηθώλ θαηαιόγσλ
(120/2017/2018), (162/2017/2018) θαη (124/2017/2018) ηνπ Γήκνπ, θαηαζέηνληαο
έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 232/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(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
Δζωηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Απηνηειέο Σκήκα Λνκηθήο Τπεξεζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Σκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ

