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Νέα Φηιαδέιθεηα 31/10/2019
Αξηζ. Πξση. : 30085

Γξαθείν Οηθ. Επηηξνπήο

Σαρ. Δ/λζε: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πιεξ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σει.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 36/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 180/2019
ΠΕΡΙΛΗΦΗ

«Δμνπζηνδόηεζε
παξάζηαζεο
πνιηηηθήο
αγσγήο ηνπ Γήκνπ ζην Γ΄ Σξηκειέο Δθεηείν
Πιεκκειεκάησλ Αζελώλ (ππόζεζε έθεζεο
Αι. Μαληαηόπνπινπ, εθθαζαξηζηή εηαηξείαο
MAVA, θαηά πξσηόδηθεο θαηαδηθαζηηθήο
απόθαζεο»
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 31 ηνπ κήλα Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο
Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 29524/36/24-10-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε
ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε
θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :

ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξόεδξνο, Πξνεδξεύσλ, 2) Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 3)
Γξεηδειηάο Παληειήο 4) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο θαη 5) Σνκπνύινγινπ
Κσλζηαληίλνο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΕ
1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Παπαθώζηα Αλζή 3) Μπεξδέζεο
ππξίδσλ θαη 4) εξεηάθεο Νηθόιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα
θιεηεύζεθαλ. Ο ηειεπηαίνο είρε ελεκεξώζεη ζρεηηθά κέζσ e-mail ηνλ θ. Πξόεδξν
ηεο Ο.Δ.


Λόγσ απνπζίαο ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ο.Δ. θ. Ισάλλε Βνύξνπ,
πξνήδξεπζε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/18, ν Αληηπξόεδξνο ηεο Ο.Δ.
θ. Ηιίαο Σάθαο.

Ο θ. Αληηπξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ην αξηζ. πξση. 29473/23-10-2019 Δλεκεξσηηθό εκείσκα ηνπ Ννκ.
πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θ. Υ.Υήηνπ-Κηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΕΜΑ:

ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ ΠΑΡΑΣΑΗ Ε ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ

ΑΓΧΓΗ

–

ΥΕΣ.:

Η ππ’ αξηζ. πξωη. 28915/17-10-2019 Κιήζε ηνπ Γ΄ Σξηκεινύο
Εθεηείνπ Πιεκκειεκάηωλ Αζελώλ

Αμηόηηκε θ. Γήκαξρε,
ηηο 18-10-2019, καο θνηλνπνηήζεθε θαη παξέιαβα ηελ ππ’αξηζ. 28915/17-10-2019
Κιήζε ηνπ Γ΄ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Πιεκκειεκάησλ Αζελώλ, κε ηελ νπνία θαιείηαη ν
Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, λα εκθαληζζεί, ελώπηνλ ηνπ σο άλσ
Γηθαζηεξίνπ, ζηηο 1-11-2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 09:00 π.κ.
Με ηελ ηδηόηεηά ζαο σο Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, παξαθαιείζζε λα
ιάβεηε απόθαζε πξνθεηκέλνπ: α) λα κνπ δνζεί ε εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα λα
παξαζηαζώ, σο πνιηηηθώο ελάγσλ, γηα ην πνζό ησλ 44,00 €, κε επηθύιαμε, γηα
ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο θαη πξνο
απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο θαη ηεο δεκίαο πνπ έρεη ππνζηεί ελώπηνλ ηνπ Γ΄
Σξηκεινύο Δθεηείνπ Πιεκκειεκάησλ Αζελώλ, ζηηο 1-11-2019, εκέξα
Παξαζθεπή θαη ώξα 09:00 π.κ., όπνπ ζα ζπδεηεζεί ε έθεζε πνπ ήζθεζε ν
Μαληαηόπνπινο Αιέμαλδξνο ηνπ Λεσλίδα, εθθαζαξηζηήο ηεο εηαηξείαο “MAVA”, θαηά
ηεο πξσηόδηθεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο ζε πνηλή θπιαθίζεσο έληεθα (11) κελώλ,
θαη β) πξνο πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, λα νξηζζεί κάξηπξαο, ν
νπνίνο ζα παξαζηεί ελώπηνλ ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ, γηα λα θαηαζέζεη ζρεηηθά κε
ηελ ππόζεζε. εκεηώλσ όηη πξσηνδίθσο θαηέζεζε ν ηόηε αξκόδηνο Αληηδήκαξρνο θ.
Νηθόιανο Αλαληάδεο.
Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζπλελλόεζε – δηεπθξίληζε, είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.

Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 36/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Αληηπξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Κ.Σνκπνύινγινπ ππεξςήθηζε ηελ εηζήγεζε ηνπ
ζέκαηνο, δεηώληαο παξάιιεια λα γίλεη ελεκέξσζε ζην Γ.. γηα ηελ ππόζεζε
ηνπ αθηλήηνπ ηεο RENAULT.

Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηπξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθε
από ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 ηνπ Ν. 4623/19 θαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε
ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθωλα
Εμνπζηνδνηείηαη ν Ννκ. ύκβνπινο ηνπ Γήκνπ θ. Υξπζόζηνκνο Υήηνο-Κηάκνο λα
παξαζηεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, σο
πνιηηηθώο ελάγωλ, γηα ην πνζό ησλ 44,00 €, κε επηθύιαμε, θαη πξνο
απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο θαη ηεο δεκίαο πνπ έρεη ππνζηεί ελώπηνλ ηνπ Γ΄
Σξηκεινύο Δθεηείνπ Πιεκκειεκάησλ Αζελώλ ζηηο 1-11-2019, εκέξα Παξαζθεπή
θαη ώξα 09:00 π.κ., όπνπ ζα ζπδεηεζεί ε έθεζε πνπ άζθεζε ν Μαληαηόπνπινο
Αιέμαλδξνο ηνπ Λεσλίδα, εθθαζαξηζηήο ηεο εηαηξείαο “MAVA”, θαηά ηεο πξσηόδηθεο
θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο ζε πνηλή θπιαθίζεσο έληεθα (11) κελώλ. Δπηζεκαίλεηαη
όηη πξνο πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, πξέπεη λα νξηζζεί κάξηπξαο, ν
νπνίνο ζα παξαζηεί ελώπηνλ ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ, γηα λα θαηαζέζεη ζρεηηθά κε
ηελ ππόζεζε.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 180/2019
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΣΑ ΜΔΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΑ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΗΛΙΑ ΣΑΦΑ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία
Εζωηεξηθή Δηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηώλ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ

