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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 18/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 93/2020
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε απόθαζεο Γεκάξρνπ (άξζξν 58
παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10) πεξί εμνπζηνδόηεζεο
δηθεγόξσλ
Γήκνπ
ζην
Γ΄
Σξηκειέο
Πιεκκειεηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε έθεζεο
Ζι.Θνπξή θαηά ηεο αξηζ. 98904/17 απόθαζεο
Κνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελώλ γηα
θινπή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο)».
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα Καΐνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα
Σεηάξηε θαη ώξα 10 π.κ. ζπλήιζε ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν
Γεκάξρνπ) 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 ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 9994/19/22-5-2020 έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε
λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ,
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) Γξεηδειηάο Παληειήο 6)
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 7) εξεηάθεο Ληθόιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2) Κπεξδέζεο ππξίδσλ, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ,
αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο
Ο.Δ. Αληί ηνπ δεπηέξνπ παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2
ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο παξάηαμεο ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Υαιθεδόλα Πνιηηώλ Πνιηηεία» θ.
Γξακκέλνο ππξίδσλ.
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 ηελ αξηζ. πξση. 31735/15-11-2019 απόθαζε Γεκάξρνπ, ιεθζείζα
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, ιόγσ θαηεπείγνληνο
θαη πξνο απνηξνπή δεκίαο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, επί ηνπ ζέκαηνο:

Θέκα : Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσο ιόγσ θαηεπείγνληνο γηα παξάζηαζε
ελώπηνλ ηνπ Γ΄ Σξηκεινύο Πιεκ/θεηνπ Αζελώλ θαη δήισζε παξάζηαζεο πνιηηηθήο
αγσγήο γηα ινγ/ζκόλ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλνο.
----------------------------Παξέρνκε πξνο εζάο ηελ εηδηθή εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα, όπσο, σο
πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη ηνπ Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλνο, θαη΄εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 58 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10 θαη πξνο πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ
Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλνο ιόγσ θαηεπείγνληνο, άκα δε θαη πξνο ππνζηήξημε ηεο
λνκίκσο θαη πξνζεθόλησο αζθεζείζεο δήισζεο παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο ηνπ
Γήκνπ ΛΦ-ΛΥ, παξαζηαζείηε από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο,
θαηά ηελ
δηθάζηκν ηεο 18-11-19 ή ηελ ηπρόλ κεη΄αλαβνιή ηνηαύηε ελώπηνλ ηνπ Γ΄ Σξηκεινύο
Πιεκ/θεηνπ Αζελώλ, όπνπ εθδηθάδεηαη ε θαηαηεζείζα ελώπηνλ ηνπ θ. Δηζαγγειέσο
Πιεκ/θσλ Αζελώλ
ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΦΥ 16877/2-10-14 κελπηήξηα αλαθνξά [
κήλπζε- έγθιεζε] ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδόλνο θαη ήδε Λ.Φηι/θεηαοΥαιθεδόλνο θαηά ησλ 1.- Ζιία Θνπξή ηνπ Γξεγνξίνπ , θαηνίθνπ Αραξλώλ, νδόο
Δδέζζεο 3 θαη 2.- Βαζηιείνπ Θνπξή ηνπ Γξεγνξίνπ, Λ.Φηι/θεηαο, νδόο Ηππνθξάηνπο
32 σο θαη θαηά παληόο ππεπζύλνπ, θπζηθνύ απηνπξγνύ, ζπλαπηνπξγνύ,
ζπκκεηόρνπ, ακέζνπ ή εκκέζνπ ή άιινπ ζπλεξγνύ θαη εζηθνύ απηνπξγνύ αγλώζησλ
ζηνλ Γήκν [ ΑΒΚ Γ2014/2410] γηα παξάλνκεο πξάμεηο ζην Γεκνηηθό Λεθξνηαθείν Λ.
Φηι/θεηαο, επαλαιάβεηε, δειώζεηε θαη ππνζηεξίμεηε ηελ αζθεζείζα παξάζηαζε
πνιηηηθήο αγσγήο ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο θαη ήδε Γήκνπ
Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Υαιθεδόλνο,
, θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην έγγξαθα θαη
ππνκλήκαηα [ ζρεη. ππ΄αξηζκ. 155/14, 238/17 θαη 96/19 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο].
Ζ παξνύζα ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 18/2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
58 παξ. 2 θαη 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο ην ηειεπηαίν
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 ηνπ Λ. 4623/19, θαη όια ηα ζρεηηθά
κε ηελ ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
1. Δγκπίνει ηελ αξηζ. πξση. 31735/15-11-2019 απόθαζε Γεκάξρνπ, ιεθζείζα
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, ιόγσ
θαηεπείγνληνο θαη πξνο απνηξνπή δεκίαο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ θαη
εμμένει ζην πεξηερόκελν ηεο αξηζ. 96/2019 απόθαζεο Οηθ. Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλνο, ην νπνίν θαη εγκπίνει.
2. Δξοςζιοδοηούνηαι εθ λένπ νη επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη
ηεο Λνκηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλνο θ.θ Εακπέηα
Γξόζνπ, Κελέιανο Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζόζηνκνο Υήηνο- Θηάκνο, όπσο
κεηνλνκάζζεθε ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο δπλάκεη ηνπ ΠΓ 71/17 [
ΦΔΘ 104/Α/ 26-7-17] σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο [
άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10], όπσο από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο
απηώλ παπαζηούν ελώπηνλ ηνπ Γ΄ Σξηκεινύο Πιεκ/θεηνπ Αζελώλ θαηά ηελ
δηθάζηκν ηεο 1ηρ-6-2020 ή ηελ ηπρόλ κεη΄αλαβνιή ηνηαύηε πξνο απόθξνπζε
ηεο εθέζεωρ ηνπ Ζιία Θνπξή ηνπ Γξεγνξίνπ θαηά ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ.
98904/26-10-17 απνθάζεσο ηνπ Ε΄Κνλνκεινύο Πιεκ/θεηνπ Αζελώλ, άκα
δε θαη πξνο ςποζηήπιξη ηεο αζθεζείζεο πξσηνδίθσο παπάζηαζηρ
πολιηικήρ αγωγήρ ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδόλνο θαη ήδε Γήκνπ
Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλαο, θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην έγγξαθα θαη
ππνκλήκαηα.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 93/2020
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.

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

