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 ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 16.3.2022
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 6/2022 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Θαζνξηζκόο ακνηβήο πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ Θεόδσξνπ Π. Καληά
γηα ηνλ λνκηθό ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο απώιεηαο εζόδσλ ηνπ Γήκνπ από
κηζζώκαηα ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ αλζνπσιείνπ ηνπ Γεκ. Θνηκεηεξίνπ (ζρεη.
νη αξηζ. 103/2019 θαη 26/2021 απνθάζεηο Ο.Δ.)»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 75 θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζήκεξα ζηηο 16.3.2022,
εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ. ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ
Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη ΙαραλάΛ.Φ.), χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 4998/11-3-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ.
Ξξφζθιεζεο 6/2022) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε, πνπ
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε
θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ
ησλ Γεκ. Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»).

O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΑΘΑΛΑΗΟ ΙΔΘΘΑ (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αζζελή Γξακκαηέα
ηνπ Γ.Π. θ. Η.Νπζηακπαζίδε) ζε φια ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. πιελ ηνπ 7νπ.
Ν Γξακκαηέαο : ΖΙΗΑ ΣΑΦΑ (ζην 7ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.).
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ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 31 παξφληεο
θαη 2 απφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο

Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
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Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Παπαινπθά Δπηπρία
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηφζν ε Αλαπιεξψηξηα Ξξφεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θ. Αγγειηθή νπξηδή, φζν θαη ν
Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.



Κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην 7ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.
ζπδεηήζεθε, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηνπ, σο ηειεπηαίν κεηαμχ ησλ ζεκάησλ
απηήο, ελψ θαηά ηα ινηπά ηεξήζεθε ε ζεηξά ησλ ζεκάησλ, φπσο απηά είραλ
εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Νη θ.θ. Θ.Κπίγαιεο θαη Η.Εαραξηάδεο πξνζήιζαλ ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ.
 Νη θ..θ. Α.Ιέθθαο, Α.Γνχιαο θαη Η.Θαιακπφθεο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
Απνπζίεο :
Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Α.Θσλζηαληηλίδεο απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο
ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..

Ν θ. Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 6ν
ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.
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Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 6ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ηηο αξηζ. 103/2019 θαη 26/2021 απνθάζεηο Νηθ. Δπηηξνπήο αλέθεξε πξνο ην
Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
Θχξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ,
Α)
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 23/2019 έθηαθηεο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 103/2019
ΠΔΡΗΙΖΦΖ
«Κεξηθή αλάθιεζε αξηζ. 102/19 απφθαζεο Νηθ.
Δπηηξνπήο-Αλάζεζε
ζε
δηθεγφξν
ηεο
εθπξνζψπεζεο ηνπ Γήκνπ ζην Α΄ Ρξηκειέο
Δθεηείν Θαθνπξγεκάησλ Αζελψλ (ππφζεζε
απψιεηαο εζφδσλ απφ κηζζψκαηα θπιηθείνπ θαη
αλζνπσιείνπ Γεκ. Θνηκεηεξίνπ)»
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 12 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε έθηαθηε Ππλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 16935/23/11-6-2019 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε Βαζηιφπνπινπ, πνπ
απεζηάιε ειεθηξνληθά κε e-mail ιφγσ θαηεπείγνληνο ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75
παξ. 6 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ.
Ξιέζζαο Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
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ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θφληνο Απφζηνινο,
Αληηπξφεδξνο 3) Αλαληάδεο Ληθφιανο 4)
Ξαπαινπθά Δπηπρία θαη 5)
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, κέιε.
ΑΠΟΛΣΔ
1) Θαιακπφθεο Ησάλλεο 2) Ραβιαξίδεο Ξαλαγηψηεο 3) Γεσξγακιήο
Ιχζζαλδξνο θαη 4) Ξιάηαλνο Διεπζέξηνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ
θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο έθηαθηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ε
Ν.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/10 ζπκθψλεζε λα
ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 16950/11-6-2019 εηζήγεζε ηνπ Ηδηαηηέξνπ
Γξαθείνπ Γεκάξρνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Δηζήγεζε γηα ηε ρνξήγεζε δηθαζηηθήο πιεξεμνπζηόηεηαο –εληνιήο ζηελ
δηθεγνξηθή εηαηξεία Θεόδσξνο Π. Καληάο & πλεξγάηεο γηα εθπξνζώπεζε
ηνπ Γήκνπ ζηηο 14-6-2019 ελώπηνλ ηνπ Α΄ Σξηκεινύο Δθεηείνπ
Θαθνπξγεκάησλ Αζελώλ θαη κεξηθή αλάθιεζε ηεο αξηζ. 102/19 απόθαζεο
Οηθ. Δπηηξνπήο
Όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 παξ. 1, πεξίπησζε ηε ηνπ λ. 3852/2010
(Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο) ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε απφθαζή ηεο νξίδεη ηελ
πξφζιεςε πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ θαη γηα ηελ αλάθιεζε ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο ηνπ,
ζε φζνπο Γήκνπο, είηε έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγφξνη, κε κεληαία αληηκηζζία, είηε απηνί
πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί δελ έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζε αλψηαηα δηθαζηήξηα.
Κπνξεί, επίζεο, λα αλαζέηεη ηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, κφλνλ εθφζνλ δελ
έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγφξνη κε κεληαία αληηκηζζία. Κε απφθαζε ηεο είλαη δπλαηή,
θαη΄ εμαίξεζε ε αλάζεζε ζε δηθεγφξν εμψδηθνπ ή δηθαζηηθνχ ρεηξηζκνχ, αλά
ππφζεζε δεηεκάησλ ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ
θαη απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ή εκπεηξία. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ακνηβή ηνπ
δηθεγφξνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Λ.
3463/2006 (Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ).
Κε ηελ παξνχζα θαιείζηε φπσο πξνβείηε ζηε κεξηθή αλάθιεζε ηεο αξηζ.
102/19 απφθαζεο Νηθ. Δπηηξνπήο σο πξνο ην ζθέινο ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ Γήκνπ
ελψπηνλ ηνπ Α΄ Ρξηκεινχο Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ Αζελψλ, φζνλ αθνξά ηνλ
πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ Γήκνπ θ. Κελέιαν Ξαπαδεκεηξίνπ θαη λα δνζεί εληνιή,
λα εμνπζηνδνηεζεί θαη λα ρεηξίδεηαη, ιφγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πνπ
απαηηνχληαη θαη δηαζέηεη θαζψο θαη δηφηη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο δηθνγξαθίαο, ε
δηθεγνξηθή εηαηξεία Θεφδσξνο Ξ. Καληάο & Ππλεξγάηεο, ε νπνία έρεη ρεηξηζηεί ηελ
ππφζεζε θαηά ηελ πξνδηαδηθαζία θαη ηελ θπξία αλάθξηζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
δηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο θ.θ. Εακπέηα Γξφζνπ
θαη Σξπζφζηνκν Σήην-Θηάκν, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 102/19 απφθαζή ζαο.
Κεηά ηα αλσηέξσ θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ππ΄αξηζ. 909/18 παξαπεκπηηθνχ
βνπιεχκαηνο ηνπ Ππκβνπιίνπ Δθεηψλ Αζελψλ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ
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ελψπηνλ ηνπ Α΄ Ρξηκεινχο Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ Αζελψλ ζηηο 14/6/2019 ή ηελ
ηπρφλ κεη΄αλαβνιή δηθάζηκν γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα δνζεί α) ζηελ
δηθεγνξηθή εηαηξεία Θεφδσξνο Ξ. Καληάο & Ππλεξγάηεο, β) ζηελ δηθεγφξν ηνπ
Γήκνπ θ. Εακπέηα Γξφζνπ θαη γ) ζηνλ δηθεγφξν ηνπ Γήκνπ θ. Σξπζφζηνκν ΣήηνΘηάκν ε εηδηθή εληνιή, ην δηθαίσκα θαη ε πιεξεμνπζηφηεηα φπσο, απφ θνηλνχ ή
κεκνλσκέλα έθαζηνο απηψλ, παξαζηνύλ ελψπηνλ ηνπ Α΄ Ρξηκεινχο Δθεηείνπ
Θαθνπξγεκάησλ Αζελψλ θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 14εο-6-2019
ή ηελ ηπρφλ
κεη΄αλαβνιή ή κεηά απφ δηαθνπή ηνηαχηε θαη εθπξνζσπήζνπλ ην Γήκν Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, πξνο ππνζηήξημε θαη ζπκπιήξσζε ηεο λνκίκσο θαη
πξνζεθφλησο αζθεζείζεο πνιηηηθήο αγσγήο ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο
ζηελ αλαθεξφκελε ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο ππφζεζε απψιεηαο εζφδσλ ηνπ
Γήκνπ απφ κηζζψκαηα ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ αλζνπσιείνπ ηνπ Γεκ. Θνηκεηεξίνπ,
θαηαζέηνληαο πξνο ηνχην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα, φπσο θαη λα πξνβνύλ ζε
θάζε είδνπο ελέξγεηα, ππνβάιινληαο νπνηνδήπνηε αίηεκα θαη ελεξγψληαο θάζε
δηαδηθαζηηθή πξάμε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο σο άλσ εληνιήο, αθφκα θαη αλ δελ
αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα, πνπ είλαη φκσο απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο,
θαη αθφκε δηνξίδεη θαη άιινπο πιεξεμνχζηνπο, δηθεγφξνπο ή φρη, κε φιεο ηηο
παξαπάλσ εληνιέο ή θαη κεξηθέο απφ απηέο.
Ζ ζπλνιηθή ρξέσζε γηα ηα έμνδα θαη ηελ ακνηβή ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο γηα ηελ
ελαζρφιεζε κε ηελ σο άλσ πνηληθή ππφζεζε, ζχκθσλα θαη κε ηελ ζπλεκκέλε ζηελ
εηζήγεζε ηεο παξνχζαο πξνζθνξά ηεο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ
επξψ (4.000,00 €), πιένλ Φ.Ξ.Α. 24%, ήηνη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηεζζάξσλ
ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα επξψ (4.960,00 €) θαη ζα θαζνξηζζεί κε απφθαζε ηνπ
Γεκ. Ππκβνπιίνπ ζε πξνζερή Ππλεδξίαζε απηνχ.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 23/2019 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο αξηζ. 178/16 θαη
102/19 πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο απνθάζεηο Νηθ. Δπηηξνπήο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
72 παξ. 1ηε ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), ηελ πξνζθνξά ηνπ δηθεγνξηθνχ
γξαθείνπ Θεφδσξνο Ξ. Καληάο & Ππλεξγάηεο θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε
ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ν θ α ζ ί δ ε η θαηά πιεηνςεθία
(4 ΤΠΔΡ-1 ΑΠΟΥΖ)
Δγθξίλεη ηελ κεξηθή αλάθιεζε ηεο αξηζ. 102/19 απόθαζεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο πεξί εμνπζηνδφηεζεο ησλ δηθεγφξσλ ηνπ Γήκνπ ζηηο 14/6/2019 ζην Α΄
Ρξηκειέο Δθεηείν Θαθνπξγεκάησλ Αζελψλ (ππφζεζε απψιεηαο εζφδσλ απφ
κηζζψκαηα θπιηθείνπ θαη αλζνπσιείνπ Γεκ. Θνηκεηεξίνπ) σο πξνο ην ζθέινο ηεο
εθπξνζψπεζεο ηνπ Γήκνπ δηά ηνπ δηθεγφξνπ θ. Κελέιανπ Ξαπαδεκεηξίνπ θαη ηελ
ρνξήγεζε δηθαζηηθήο πιεξεμνπζηόηεηαο – εληνιήο, ιφγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ
γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεη, θαζψο θαη ηνπ γεγνλφηνο
φηη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο δηθνγξαθίαο θαη έρεη ρεηξηζηεί ηελ ππφζεζε θαηά ηελ
πξνδηαδηθαζία-θπξία αλάθξηζε δπλάκεη ηεο αξηζ. 178/2016 απφθαζεο Νηθ. Δπηηξνπήο
ζηελ δηθεγνξηθή εηαηξεία Θεόδσξνο Π. Καληάο & πλεξγάηεο φπσο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο δηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ θ.θ. Εακπέηα Γξφζνπ θαη Σξπζφζηνκν
Σήην-Θηάκν, απφ θνηλνχ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο απηψλ, παξαζηεί ελψπηνλ ηνπ Α΄
Ρξηκεινχο Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ Αζελψλ θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 14εο-6-2019 ή
ηελ ηπρφλ κεη΄αλαβνιή ηνηαχηε πξνο ππνζηήξημε θαη ζπκπιήξσζε ηεο λνκίκσο θαη
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πξνζεθφλησο αζθεζείζεο πνιηηηθήο αγσγήο ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Σαιθεδφλνο θαη
ήδε Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδφλνο, σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ Γήκνπ
Λ.Φηι/θεηαο [ άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10] ζηελ αλαθεξφκελε ζηελ εηζήγεζε ηεο
παξνχζαο ππφζεζε απψιεηα εζφδσλ ηνπ Γήκνπ απφ κηζζψκαηα ηνπ θπιηθείνπ θαη
ηνπ αλζνπσιείνπ ηνπ Γεκ. Θνηκεηεξίνπ, θαηαζέηνληαο πξνο ηνχην έγγξαθα θαη
ππνκλήκαηα, ελεξγψληαο θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, φπσο θαη λα πξνβεί ζε θάζε
είδνπο ελέξγεηα, ππνβάιινληαο νπνηνδήπνηε αίηεκα θαη ελεξγψληαο θάζε
δηαδηθαζηηθή πξάμε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο σο άλσ εληνιήο, αθφκα θαη αλ δελ
αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα, πνπ είλαη φκσο απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο,
θαη αθφκε δηνξίδεη θαη άιινπο πιεξεμνχζηνπο, δηθεγφξνπο ή φρη, κε φιεο ηηο
παξαπάλσ εληνιέο ή θαη κεξηθέο απφ απηέο.
Ζ ζπλνιηθή ρξέσζε γηα ηα έμνδα θαη ηελ ακνηβή ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο γηα ηελ
ελαζρφιεζε κε ηελ σο άλσ πνηληθή ππφζεζε, ζχκθσλα θαη κε ηελ ζπλεκκέλε ζηελ
εηζήγεζε ηεο παξνχζαο πξνζθνξά ηεο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ
επξψ (4.000,00 €), πιένλ Φ.Ξ.Α. 24%, ήηνη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηεζζάξσλ
ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα επξψ (4.960,00 €) θαη ζα θαζνξηζζεί κε απφθαζε ηνπ
Γεκ. Ππκβνπιίνπ ζε πξνζερή Ππλεδξίαζε απηνχ.


Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηάρζεθε ν θ. Απ.Θφληνο, ν νπνίνο απείρε απφ
ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 103/2019

Β)
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 4/2021 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 26/2021
ΠΔΡΗΙΖΦΖ
«Δμνπζηνδφηεζε παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο
Γήκνπ ζην Α΄ Ρξηκειέο Δθεηείν Θαθνπξγεκάησλ
Αζελψλ (ππφζεζε απψιεηαο εζφδσλ απφ
κηζζψκαηα θπιηθείνπ θαη αλζνπσιείνπ Γεκ.
Θνηκεηεξίνπ)»
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην
άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 133 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ
εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο ΦηιαδέιθεηαοΛέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 2008/4/29-1-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε
ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε
θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο
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δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
2) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Ράθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ξαπαθψζηα Αλζή 5) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 6)
Γξεηδειηάο Ξαληειήο 7) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Πεξεηάθεο Ληθφιανο
θαη 9) Δκκαλνπήι Γαλάε, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο
«ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ».
ΑΠΟΛΣΔ
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε,
έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Ξξφεδξν ηεο Ν.Δ..


Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνχινγινπ ήηαλ απψλ απφ ηελ ζπδήηεζε θαη
ςεθνθνξία επί ηνπ ζέκαηνο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο.

Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 1843/27-1-2021 εηζήγεζε ηεο Λνκ. Ππκβνχινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξφζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Ξξνο
Ρνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδφλαο
Ρελ 12-2-2021 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 9.00 πκ. δηθάδνληαη ελψπηνλ ηνπ
Α΄Ρξηκεινχο Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ Αζελψλ, κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ππ΄αξηζκ.
909/18 παξαπεκπηηθνχ βνπιεχκαηνο ηνπ Ππκβνπιίνπ Δθεηψλ Αζελψλ, κε ην νπνίν
παξαπέκπνληαη λα δηθαζζνχλ ελψπηνλ ηνπ Α΄Ρξηκεινχο Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ
Αζελψλ, νη θ.θ Ζιίαο Θαξαζεβδάο ηνπ Ξαληειή θαη ηεο Ξαλαγηψηαο, θάηνηθνο .
Φηιαδέιθεηαο Αηηηθήο, νδφο Φιέκηλγθ 38 θαη Ιάκπξνο Ξαλφπνπινο ηνπ Γηνλπζίνπθαη
ηεο Βαζηιηθήο, θάηνηθνο Λ. Ζξαθιείνπ Αηηηθήο, νδφο Θ. Ωξαηνπνχινπ 33 σο
θαηεγνξνχκελνη γηα απηζηία ζρεηηθή κε ηελ ππεξεζία απφ θνηλνχ ζηξεθφκελε ζε
βάξνο ηνπ ΝΡΑ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Σαιθεδφλνο θαη ήδε Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαοΛ.Σαιθεδφλνο, σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο [ άξζξ.1 θαη 283
Λ.3852/10], ηειεζζείζα ππφ ηελ επηβαξπληηθή πεξίζηαζε ηνπ Λ. 1608/50, απφ ηελ
νπνία πξνμελήζεθε δεκία πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 120.000 επξψ θαη ησλ
150.000 επξψ σο θαη ν Ζιίαο Θνπξήο ηνπ Γξεγνξίνπ , θάηνηθνο Αραξλψλ Αηηηθήο,
νδφο Δδέζζεο 3 γηα ηελ πξάμε ηεο εζηθήο απηνπξγίαο ζηελ παξαπάλσ πξάμε ηεο
απηζηίαο ζρεηηθήο κε ηελ ππεξεζία απφ θνηλνχ ζηξεθφκελε ζε βάξνο ηνπ ΝΡΑ Γήκνπ
Φηι/θεηαο- Σαιθεδφλνο θαη ήδε Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδφλνο, σο θαζνιηθνχ
δηαδφρνπ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο [ άξζξ.1 θαη 283 Λ.3852/10], ηειεζζείζα ππφ ηελ
επηβαξπληηθή πεξίζηαζε ηνπ Λ. 1608/50, απφ ηελ νπνία πξνμελήζεθε δεκία πνπ
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 120.000 επξψ θαη ησλ 150.000 επξψ, ζε ζπλέρεηα θαη
θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. ΔΚΞ. 21/4-6-15 θαη κε ΔΚΞ ΑΒΚ ΔΓ 2015/15 αίηεζεο
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δηεμαγσγήο έξεπλαο ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Σαιθεδφλνο λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλνπ
ππφ ηνπ ηφηε Γεκάξρνπ ηνπ θ. Αξηζηείδε Βαζηιφπνπινπ πξνο ηελ Δηζαγγειέα
Γηαθζνξάο θα Διέλε Οάτθνπ [ αξηζκ. πξση. 778/4-6-15] γηα ηπρφλ ηέιεζε πνηληθψλ
αδηθεκάησλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε δεκνηηθψλ αθηλήησλ [ θπιηθείνπ θαη αλζνπσιείνπ
ηνπ Γεκνηηθνχ Λεθξνηαθείνπ Λ.Φηι/θεηαο ] απφ ηνλ Ζιία Θνπξή ηνπ Γξεγνξίνπ πνπ
ζπζρεηίζζεθε κε ηελ ΑΒΚ Γ2015/1648 πνηληθή δηθνγξαθία, ε νπνία ζρεκαηίζζεθε
θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση.17490/31-8-15 κελπηήξηαο αλαθνξάο ηνπ Γήκνπ
Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδφλνο λνκίκσο εθπξνζσπνχκελνπ ππφ ηνπ ηφηε Γεκάξρνπ ηνπ
θ. Αξηζηείδε Βαζηιφπνπινπ θαηά ηνπ Ζιία Θνπξή ηνπ Γξεγνξίνπ σο θαη θαηά παληφο
ππεπζχλνπ, θπζηθνχ απηνπξγνχ, ζπλαπηνπξγνχ, ζπκκεηφρνπ , ακέζνπ ή εκκέζνπ ή
άιινπ ζπλεξγνχ θαη εζηθνχ απηνπξγνχ αγλψζησλ εηο εκάο, θαη ζε εθηέιεζε ηεο
απφ 18-3-15 ππ΄αξηζκ. 53/15 απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Φηι/θεηαο- Σαιθεδφλνο.
Ξξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο- Λ. Σαιθεδφλνο,
φπσο κεηνλνκάζζε ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδφλνο δπλάκεη ηνπ ΞΓ 71/17 [ ΦΔΘ
104/Α/ 26-7-17] , σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο Αηηηθήο θαη
Γήκνπ Λέαο Σαιθεδφλαο [ άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10 Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο ],
απαηηείηαη φπσο ν Γήκνο Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδφλνο δειψζεη παξάζηαζε πνιηηηθήο
αγσγήο ελψπηνλ ηνπ Α΄Ρξηκεινχο Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ Αζελψλ θαηά ηελ
δηθάζηκν ηεο 12-2-2021 ή ηελ ηπρφλ κεη΄αλαβνιή ηνηαχηε θαη δηνξίζεη θαη
εμνπζηνδνηήζεη πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ,πξνθεηκέλνπ λα παξαζηαζνχλ ελψπηνλ
ηνπ άλσ Γηθαζηεξίνπ πξνο ππνζηήξημε απηήο.
Δπεηδή ν Γήκνο Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδφλνο έρεη εμνπζηνδνηήζεη πιεξεμνπζίνπο
Γηθεγφξνπο γηα ηελ παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο θαηά ησλ ηξηψλ θαηεγνξνπκέλσλ
ζηελ παξνχζα ππφζεζε κε ηηο ππ΄αξηζκ. 102 θαη 103/19 απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδφλνο.
Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ παξαθαιείηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαοΛ. Σαιθεδφλαο κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο :
α] εγθξίλεη ηελ δήισζε παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο ηνπ Γήκνπ Λ. ΦηιαδέιθεηαοΛ. Σαιθεδφλνο ελψπηνλ ηνπ Α΄Ρξηκεινχο Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ Αζελψλ , φπνπ
δηθάδνληαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 909/18 παξαπεκπηηθνχ βνπιεχκαηνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ Δθεηψλ Αζελψλ, κε ην νπνίν παξαπέκπνληαη λα δηθαζζνχλ ελψπηνλ
ηνπ Α΄Ρξηκεινχο Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ Αζελψλ, νη θ.θ Ζιίαο Θαξαζεβδάο ηνπ
Ξαληειή θαη ηεο Ξαλαγηψηαο, θάηνηθνο Λ. Φηιαδέιθεηαο Αηηηθήο, νδφο Φιέκηλγθ 38
θαη Ιάκπξνο Ξαλφπνπινο ηνπ Γηνλπζίνπθαη ηεο Βαζηιηθήο, θάηνηθνο Λ. Ζξαθιείνπ
Αηηηθήο, νδφο Θ. Ωξαηνπνχινπ 33 σο θαηεγνξνχκελνη γηα απηζηία ζρεηηθή κε ηελ
ππεξεζία απφ θνηλνχ ζηξεθφκελε ζε βάξνο ηνπ ΝΡΑ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Σαιθεδφλνο
θαη ήδε Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδφλνο, σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ Γήκνπ
Λ.Φηι/θεηαο [ άξζξ.1 θαη 283 Λ.3852/10], ηειεζζείζα ππφ ηελ επηβαξπληηθή
πεξίζηαζε ηνπ Λ. 1608/50, απφ ηελ νπνία πξνμελήζεθε δεκία πνπ ππεξβαίλεη ην
πνζφ ησλ 120.000 επξψ θαη ησλ 150.000 επξψ σο θαη ν Ζιίαο Θνπξήο ηνπ Γξεγνξίνπ
, θάηνηθνο Αραξλψλ Αηηηθήο, νδφο Δδέζζεο 3 γηα ηελ πξάμε ηεο εζηθήο απηνπξγίαο
ζηελ παξαπάλσ πξάμε ηεο απηζηίαο ζρεηηθήο κε ηελ ππεξεζία απφ θνηλνχ
ζηξεθφκελε ζε βάξνο ηνπ ΝΡΑ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Σαιθεδφλνο θαη ήδε Γήκνπ
Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδφλνο, σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο [
άξζξ.1 θαη 283 Λ.3852/10], ηειεζζείζα ππφ ηελ επηβαξπληηθή πεξίζηαζε ηνπ Λ.
1608/50, απφ ηελ νπνία πξνμελήζεθε δεκία πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 120.000
επξψ θαη ησλ 150.000 επξψ, θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 12-2-21 ή ηελ ηπρφλ
κεη΄αλαβνιή ηνηαχηε θαη
β] δηνξίζεη θαη εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γηθεγφξν Αζελψλ Θεφδσξν Καληά ηνπ
Ξαλαγηψηε, θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Θπξίιινπ Ινπθάξεσο αξηζκ. 19 θαζψο θαη ηνπο
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επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο ΓΛΦ-ΛΣ θ.θ
Εακπέηα Γξφζνπ θαη Σξπζφζηνκν Σήην- Θηάκν , πιεξεμνπζίνπο, ηνλ δε πξψην εμ
απηψλ θαη αληίθιεην ζηελ παξνχζα ππφζεζε, βάζεη ησλ αλσηέξσ ππ΄αξηζκ. 102 θαη
103/19 απνθάζεσλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδφλνο,
φπσο απφ θνηλνχ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο απηψλ παξαζηεί ελψπηνλ ηνπ Α΄Ρξηκεινχο
Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ Αζελψλ θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 12-2-21 ή ηελ ηπρφλ
κεη΄αλαβνιή ηνηαχηε θαη δειψζεη γηα ινγ/ζκφ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- - Λ.
Σαιθεδφλνο, φπσο κεηνλνκάζζε ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδφλνο δπλάκεη ηνπ ΞΓ
71/17 [ ΦΔΘ 104/Α/ 26-7-17] , σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο
Αηηηθήο θαη Γήκνπ Λέαο Σαιθεδφλαο [ άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10 Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο ] παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο θαη ππνζηεξίμεη απηήλ, θαηαζέηνληαο
πξνο ηνχην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 4/2021 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ.
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Λ.Πεξεηάθεο δήισζε «παξψλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα
ςεθνθνξία, κφλν σο πξνο ην ζθέινο ηεο εηζήγεζεο πνπ αθνξά ζηελ
εμνπζηνδφηεζε ηνπ δηθεγφξνπ Αζελψλ θ. Θ.Καληά.

Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ
απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε
ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθσλα
Α] Δγθξίλεη ηελ δήισζε παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο ηνπ Γήκνπ Λ.
Φηιαδέιθεηαο- Λ. Σαιθεδφλαο ελψπηνλ ηνπ Α΄Ρξηκεινχο Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ
Αζελψλ, φπνπ δηθάδνληαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 909/18 παξαπεκπηηθνχ
βνπιεχκαηνο ηνπ Ππκβνπιίνπ Δθεηψλ Αζελψλ, κε ην νπνίν παξαπέκπνληαη λα
δηθαζζνχλ ελψπηνλ ηνπ Α΄Σξηκεινύο Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ Αζελώλ, νη
θ.θ. Ζιίαο Θαξαζεβδάο ηνπ Ξαληειή θαη ηεο Ξαλαγηψηαο, θάηνηθνο Λ. Φηιαδέιθεηαο
Αηηηθήο, νδφο Φιέκηλγθ 38 θαη Ιάκπξνο Ξαλφπνπινο ηνπ Γηνλπζίνπ θαη ηεο
Βαζηιηθήο, θάηνηθνο
Λ. Ζξαθιείνπ Αηηηθήο, νδφο Θ. Ωξαηνπνχινπ 33 σο
θαηεγνξνχκελνη γηα απηζηία ζρεηηθή κε ηελ ππεξεζία απφ θνηλνχ ζηξεθφκελε ζε
βάξνο ηνπ ΝΡΑ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Σαιθεδφλνο θαη ήδε Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαοΛ.Σαιθεδφλαο, σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο [ άξζξ.1 θαη 283
Λ.3852/10], ηειεζζείζα ππφ ηελ επηβαξπληηθή πεξίζηαζε ηνπ Λ. 1608/50, απφ ηελ
νπνία πξνμελήζεθε δεκία πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 120.000 επξψ θαη ησλ
150.000 επξψ σο θαη ν Ζιίαο Θνπξήο ηνπ Γξεγνξίνπ , θάηνηθνο Αραξλψλ Αηηηθήο,
νδφο Δδέζζεο 3 γηα ηελ πξάμε ηεο εζηθήο απηνπξγίαο ζηελ παξαπάλσ πξάμε ηεο
απηζηίαο ζρεηηθήο κε ηελ ππεξεζία απφ θνηλνχ ζηξεθφκελε ζε βάξνο ηνπ ΝΡΑ Γήκνπ
Φηι/θεηαο- Σαιθεδφλνο θαη ήδε Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδφλνο, σο θαζνιηθνχ
δηαδφρνπ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο [ άξζξ.1 θαη 283 Λ.3852/10], ηειεζζείζα ππφ ηελ
επηβαξπληηθή πεξίζηαζε ηνπ Λ. 1608/50, απφ ηελ νπνία πξνμελήζεθε δεκία πνπ
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 120.000 επξψ θαη ησλ 150.000 επξψ, θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο
12εο-2-2021 ή ηελ ηπρφλ κεη΄αλαβνιή ηνηαχηε θαη
Β] Γηνξίδεη θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Γηθεγφξν Αζελψλ θ. Θεφδσξν Καληά ηνπ
Ξαλαγηψηε, θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Θπξίιινπ Ινπθάξεσο αξηζκ. 19 θαζψο θαη ηνπο
επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο ΓΛΦ-ΛΣ θ.θ.
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Εακπέηα Γξφζνπ θαη Σξπζφζηνκν Σήην- Θηάκν , πιεξεμνπζίνπο, ηνλ δε πξψην εμ
απηψλ θαη αληίθιεην ζηελ παξνχζα ππφζεζε, βάζεη ησλ αλσηέξσ ππ΄αξηζκ. 102 θαη
103/19 απνθάζεσλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδφλαο,
φπσο απφ θνηλνχ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο απηψλ παξαζηεί ελψπηνλ ηνπ Α΄Ρξηκεινχο
Δθεηείνπ Θαθνπξγεκάησλ Αζελψλ θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 12εο-2-2021 ή ηελ ηπρφλ
κεη΄αλαβνιή ηνηαχηε θαη δειώζεη γηα ινγ/ζκφ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- - Λ.
Σαιθεδφλνο, φπσο κεηνλνκάζζεθε ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδφλνο δπλάκεη ηνπ
ΞΓ 71/17 [ ΦΔΘ 104/Α/ 26-7-17] , σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ Γήκνπ Λ.
Φηιαδέιθεηαο Αηηηθήο θαη Γήκνπ Λέαο Σαιθεδφλαο [ άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10
Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο ] παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο θαη ππνζηεξίμεη απηήλ,
θαηαζέηνληαο πξνο ηνχην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 26/2021
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη
ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.


Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, Θ.Ρνκπνχινγινπ,
Ξ.Αζαλαζφπνπινο, Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο (ζχλνιν 6)
δήισζαλ «παξψλ» θαηά ηε δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.



Απφ ηελ ςεθνθνξία ήηαλ απψλ ν Γεκ. Πχκβνπινο θ. Θ.Ληάηζεο.

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :







Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 παξ. 1 θαη 72 παξ. 1ηζ ηνπ Λ. 3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο νη ηειεπηαίεο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ
3 παξ. 1 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Λ. 4735/20
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θψδηθα (Λ.
3463/06), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ απηέο ηνπ Λ. 3801/09 (παξ. 7 ηνπ
άξζξνπ 36).
Ρηο αξηζ. 103/2019 θαη 26/2021 απνθάζεηο Νηθ. Δπηηξνπήο
Ρν γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα δήηεκα ε δηθαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ νπνίνπ
έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ζπνπδαηφηεηα γηα ην Γήκν θαη επίζεο απαηηεί
εμεηδηθεπκέλε λνκηθή γλψζε θαη εκπεηξία
Ρελ πξνζθνξά ηνπ δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ Θεφδσξνο Ξ. Καληάο & Ππλεξγάηεο
Ρηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ
νηθ. έηνπο 2022

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ δηθεγφξνπ θ. Θεόδσξνπ Καληά ηνπ Ξαλαγηψηε,
θαηνίθνπ Αζελψλ, νδφο Θπξίιινπ Ινπθάξεσο αξηζκ. 19, ζην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ
ρηιηάδσλ επξψ (4.000,00 €), πιένλ Φ.Ξ.Α. 24%, ήηνη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα επξψ (4.960,00 €) γηα ηελ εθπξνζψπεζε
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο ζηελ ππφζεζε ηεο απψιεηαο εζφδσλ
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ηνπ Γήκνπ απφ κηζζψκαηα ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ αλζνπσιείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
Θνηκεηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαηά ηα ινηπά αλαιπηηθά πεξηγξαθφκελα ζηηο αξηζ.
103/2019 θαη 26/2021 απνθάζεηο Νηθ. Δπηηξνπήο θαη ηελ ζρεηηθή πξνζθνξά ηνπ
Γηθεγφξνπ.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 27/2022.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΑΘΖΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

ΑΘΑΛΑΗΟ ΙΔΘΘΑ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Γεσξγακιήο Ιχζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνχιαο Αιέμαλδξνο
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Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1. Γ/λζε Νηθ. πεξεζηψλ
2. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
3. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
4. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
5. Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ
6. Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
7. Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
8. Ρκήκα Θνηκεηεξίνπ
9. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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