
 
 

   

 

 

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

   

Νέα Φιλαδέλφεια   29/8/2014      

Αριθ. Πρωτ. : 15102/1-9-2014 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής 

Μέριμνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 

Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 

Τηλ.          :  213-2049029-028 

Fax           :  213-2049006 

 

   

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης : 133/2014                                  

 

                                                                                             

                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                             

«Έγκριση των ήδη ασκηθεισών μηνύσεων κατά των 

Ηλία και Βασιλείου Κουρή για παράνομες πράξεις 

στις 23/7/2014 και 24/7/2014 αντιστοίχως στο 

Δημοτικό Κοιμητήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10». 

 

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 

Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 29 του μήνα Αυγούστου του έτους 2014, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 

14753/19/25-8-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, 

που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 

του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου 

ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 

 



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Τάφας Ηλίας  4) 

Καβακοπούλου Αγανίκη  και 5) Κουτσάκης Μιχαήλ,  μέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαμάντιος 3)  Κόντος Σταύρος  

και  4) Πολίτης Σταύρος 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 

 

 

 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 

εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 13645/24-7-2014 Ενημερωτικό Σημείωμα του Νομ. 

Συμβούλου του Δήμου κ. Μεν.Παπαδημητρίου επί του θέματος :  

 

                                          ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ : Επιγενόμενη έγκριση υποβληθείσας προφορικής μηνύσεως εναντίον του 

κ. Ηλία ΚΟΥΡΗ στις 23.7.2014 στο Τμήμα Ασφαλείας Ν. 

Φιλαδέλφειας αφού την ιδία ημέρα προέβη σε παράνομες πράξεις - 

αφήρεσε την κλειδαριά και κατέλαβε το ακίνητο του κυλικείου στο 

χώρο του Δημοτικού Νεκροταφείου – μετά την αποβολή του από το 

χώρο σε εκτέλεση από τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου 

Πειραιώς Θεοδώρου Παπαγεωργίου της αριθμ. 180/2014 Διαταγής 

Απόδοσης Μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

συνταχθείσης της αριθμ. 1858/2014 εκθέσεως Βιαίας αποβολής και 

εγκατάστασης του ως άνω δικαστικού επιμελητού. 

Σχετικά: 1) η αριθμ. 180/2014 Διαταγής Απόδοσης Μισθίου του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου, 

               2) η αριθμ. 2973Δ/24.6.2014 έκθεση επιδόσεως από το δικαστικό 

επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Θεοδώρου Παπαγεωργίου της αριθμ. 

180/2014 Διαταγής Απόδοσης Μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

στον κ. Ηλία Κουρή. 

               3) Η αριθμ. 1858/14 ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή. 



               4) Αντίγραφο της από 23.7.2014 προφορικής μηνύσεως του 

Αντιδημάρχου Οικονομικών και Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γ. ΚΑΡΑΒΙΑ (λόγω 

του κατεπείγοντος και του αυτοφώρου) στο Τ. Α. Νέας Φιλαδελφείας. 

               5) Αντίγραφο της Αρ. πρωτ. 13.557/ 24.7.2014 Αίτησης Συνδρομής προς 

το Α.Τ. Ν. Φιλαδελφείας  

               6) Η από 23.7.2014  Εντολή της Ν. Υ στον  Δικαστικό Επιμελητή προς 

εκτέλεση – επανάληψη της διαδικασίας αποβολής του κ. Ηλία Κουρή από το 

χώρο επειδή ο καθ΄ού προέβη σε παράνομες πράξεις και εγκαταστάθηκε σε αυτό.    

 

                 ---------------------------------…------------------------------ 

     Στις 23.7.2014 σε εκτέλεση από τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου 

Πειραιώς Θεοδώρου Παπαγεωργίου της αριθμ. 180/2014 Διαταγής Απόδοσης 

Μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών συνταχθείσης της αριθμ. 

1858/2014 εκθέσεως Βιαίας αποβολής του κ. Ηλία Κουρή, ο εν λόγω δικαστικός 

επιμελητής απέβαλε νομίμως από το χώρο του κυλικείου στο Δημοτικό Νεκροταφείο 

Κόκκινου Μύλου και προέβη σε εγκατάσταση του ιδιοκτήτη Δήμου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος παραδώσας τα κλειδιά στον παρόντα Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Γεώργιο Καραβία. 

     Περί την 2,30 μμ ο κ. Καραβίας ενημερώθηκε υπηρεσιακώς από τον Προϊστάμενο 

του Νεκροταφείου κ. Ιορδάνη Λαρδή ότι ο αποβληθείς του χώρου κ. ΚΟΥΡΗΣ 

προέβη σε παράνομες πράξεις - αφήρεσε την κλειδαριά και κατέλαβε το ακίνητο του 

κυλικείου στο χώρο του Δημοτικού Νεκροταφείου. 

     Μετά ταύτα και αφού ο Δικαστικός  επιμελητής παρέδωσε στη Ν. Υ την αριθμ. 

1858/14 ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και τα ανωτέρω 

αναφερόμενα σχετικά την 19
ην

 βραδυνήν στον Ν. Σύμβουλο και λόγω και του 

κατεπείγοντος - αφού οι παράνομες πράξεις του κ. Ηλία Κουρή σε βάρος της 

περιουσίας του Δήμου έπρεπε να διωχθούν στην προθεσμία του αυτοφώρου – ο 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών ενεργών ως Αναπληρωτής Δημάρχου – λόγω απουσίας 

της κας Δημάρχου, έχοντας υπόψη του τη Νομοθεσία και δη το N.3852/10 (ΦΕΚ 

87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. »  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

<< ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ΄  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Αρθρο 58  

 

Αρμοδιότητες του δημάρχου 

1.-

…………………………………………………………………………………………

….. 

 

2.Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία 

των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος 

μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 

οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 

υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση 

της αντίστοιχης επιτροπής.>> 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698


μετέβη εις το Τμήμα Ασφαλείας του Α. Τ . Νέας Φιλαδελφείας και υπέβαλε την 

σχετική μήνυση προφορικώς εγχειρίζοντας και τα ανωτέρω αναφερόμενα 

σχετικά έγγραφα. 

 

 

Επειδή μετά τα ανωτέρω, όπως και προφορικά ανέφερα στον Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών και Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιο Καραβία – και ως Πρόεδρο της 

Οικονομικής Επιτροπής, πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και έγκριση της ενεργείας 

υποβολής εγκλήσεως από την Οικονομική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση 

μετά την ενέργεια ούτως ώστε να νομιμοποιηθεί ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

εις την ποινική διαδικασία και ενώπιον των Δικαστηρίων και να προσκομίσει αυτή 

εμπροθέσμως για να επισυναφθεί στη δικογραφία. 

 

 

     Κατόπιν τούτων δέον όπως προβείτε στις νόμιμες ενέργειες λήψεως της σχετικής 

αποφάσεως.  

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το αριθ. πρωτ. 13854/28-7-2014 νεότερο 

Ενημερωτικό Σημείωμα του Νομ. Συμβούλου του Δήμου κ. Μεν.Παπαδημητρίου για 

παράνομες πράξεις του κ. Βασιλείου Κουρή στο Δημοτικό Κοιμητήριο και 

αντίστοιχες ενέργειες του Αντιδημάρχου, καλείται η Οικ. Επιτροπή όπως εγκρίνει, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10, τις ενέργειες που 

ήδη έγιναν, λόγω του κατεπείγοντος του θέματος από τον Αντιδήμαρχο Οικ. 

Υπηρεσιών και Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γ.Καραβία για λογαριασμό του Δήμου και 

αφορούν τις υποβληθείσες μηνύσεις κατά των Ηλία και Βασιλείου Κουρή για 

παράνομες πράξεις στις 23/7/2014 και 24/7/2014 αντιστοίχως στο Δημοτικό 

Κοιμητήριο. 

 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 

αριθ. 23/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. 

να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του 

άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα σχετικά με την 

υπόθεση έγγραφα 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

Εγκρίνει λόγω του κατεπείγοντος της υπόθεσης τις ενέργειες που ήδη έγιναν για 

λογαριασμό του Δήμου από τον Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών και Αναπληρωτή 

Δημάρχου κ. Γ.Καραβία για λογαριασμό του Δήμου και αφορούν τις υποβληθείσες 

μηνύσεις κατά των Ηλία και Βασιλείου Κουρή για παράνομες πράξεις στις 23/7/2014 

και 24/7/2014 αντιστοίχως στο Δημοτικό Κοιμητήριο. 

 

 

 

 

 



 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/2014 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

              

 

 

Εσωτερική Διανομή :  

 

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Τμήμα Κοιμητηρίου 

4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών  

5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


