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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 186/2014

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Ανάθεση στην δικηγόρο Αθηνών
Ν.Χασαποδήμου της παράστασης και
εκπροσώπησης των συμφερόντων του Δήμου
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
στην υπόθεση της προσφυγής-αγωγής της
Α.Ε. ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕΒΕ που αφορά την
ανέγερση του Δημαρχιακού Καταστήματος
πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 18 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 19696/26/14-11-2014
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
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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) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Λάλος-Αναγνώστου
Μιχαήλ  7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 8) Αράπογλου Γεώργιος,
μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα
κλητεύθηκε. Αντ΄αυτού παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75
παρ. 2 του Ν. 3852/10 το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ.
Παπακώστας Βασίλειος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 19079/7-11-2014 Γνωμοδότηση των Νομ.
Συμβούλων του Δήμου κ.κ. Ζ.Δρόσου, Μ.Παπαδημητρίου και Χ.Χήτου-Κιάμου
επί του θέματος:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Διαβίβαση Προσφυγής-Αγωγής της ΑΕ «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕΒΕ»-
Δικαστική πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Αθηνών κα Ναταλία Χασαποδήμου
για παράσταση ενώπιον του ΣΤΕ και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί
υποθέσεως που αφορά το Δημαρχιακό Κατάστημα του πρώην Δήμου Ν.
Χαλκηδόνας (προσφυγή-αγωγή που άσκησε η «Α.Ε. ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕΒΕ»
κατά του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και του τότε Δήμου Νέας
Χαλκηδόνας Αττικής (εκδικαζόμενη στις 11.12.2014).

Σχετ. το αριθμ. πρωτ. 16198/2014 έγγραφο-κλήση του ΔΕΑ
------------------------------------------…..----------------------------------------------

Στις 6.10.2014 παρέλαβε ο εξ ημών δικηγόρος Μενέλαος
Παπαδημητρίου την από 3.9.2014 κλήση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με
δικάσιμο την 11.12.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ ενώπιον του 18ου

Τριμελούς Τμήματος όπου θα συζητηθεί η συνημμένη στην κλήση από
4.12.2003 προσφυγή-αγωγή που άσκησε η «Α.Ε. ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕΒΕ» κατά
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του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και του τότε Δήμου Νέας
Χαλκηδόνας Αττικής.

Η υπόθεση αυτή αφορά την ανέγερση του Δημοτικού Καταστήματος
του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας.

Η συνάδελφος κα Χασαποδήμου Ναταλία χειρίζεται εξ αρχής την
υπόθεση –δηλαδή από τον τότε Δήμο Νέας Χαλκηδόνας Αττικής μετά από
αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής, που αφορά το Δημαρχιακό
Κατάστημα του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής και τις απαιτήσεις
της εταιρίας ΤΟΞΟΤΗΣ μετά τη διάλυση τότε της συμβάσεως κατασκευής του
κτηρίου. Οι λόγοι που επέβαλαν να χειρίζεται την υπόθεση αυτή ήταν λόγω
μείζονος σπουδαιότητας και πολυπλοκότητας που έχρηζε χειρισμό από
δικηγόρο με εξειδίκευση και ιδιαίτερη εμπειρία και την χειρίσθηκε με τις αριθμ.
142/2002, 2/2003, 110/2003, 3/2005 και 24/2006 αποφάσεις της Δημαρχιακής
Επιτροπής του τότε Δήμου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής καθώς και την αριθμ.
99/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος περί νομιμοποίησης πληρεξουσίου δικηγόρου προς παράσταση
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων  και εκπροσώπηση του Δήμου κατά την
εκδίκαση των εν λόγω αιτήσεων, προσφυγών-αγωγών υποστηρίζοντας τον

πρώην Δήμο Νέας Χαλκηδόνας αλλά και τον καθολικό διάδοχό του λόγω του

Καλλικράτη Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Επειδή η εν λόγω υπόθεση συνεχίζει να υφίσταται και να εκκρεμεί ενώπιον

των Δικαστηρίων ως υπόθεση δε συνεχίζει να έχει ιδιαίτερη σημασία για τα

συμφέροντα του Δήμου καθώς και πολυπλοκότητα ως εκ τούτου πρέπει η ιδία

δικηγόρος να εξακολουθήσει την εκπροσώπηση του Δήμου για την ενιαία έκφραση

υποστήριξης αυτής.

Επειδή από το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση ιε του ν. 3852/2010
προβλέπεται ότι η Οικονομική Επιτροπή
ιε)…………………………………………….. Με απόφασή της είναι δυνατή,
κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού
χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία
για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.

Επειδή η υπόθεση αυτή  κατά τη γνώμη μας πρέπει να
συνεχισθεί και περατωθεί υποστηριζόμενη δικαστηριακά από την ιδία
δικηγόρο την κα Χασαποδήμου Ναταλία είτε από μόνη της είτε σε
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συνεργασία με δικηγόρο του Δήμου και για τους λόγους που
αναφέρονται στις τότε αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής και της
Οικονομικής Επιτροπής και που συνεχίζουν να υπάρχουν (ιδιαίτερη
σπουδαιότητα της υπόθεσης για το Δήμο και ειδική φύση αυτής –
πολύπλοκη απαιτούσα εξιδεικευμένες γνώσεις και εμπειρία περί τα
δημόσια έργα), ασκώντας τα ένδικα μέσα ώστε να εξαντληθούν όλοι οι
βαθμοί δικαιοδοσίας, αφού παρέστη και υποστήριξε τα συμφέροντα και
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, άσκησε δε και το ένδικο μέσον της
Αναιρέσεως και παρέστη ενώπιον του ΣτΕ.

Επειδή μπορεί τούτο να γίνει στηριζόμενο στην διάταξη του
άρθρου 72 παρ.1 περ. ιε του ν. 3852 και να της δοθεί η εντολή όπως
ακριβώς θα την διατυπώνει στο έγγραφό της προκειμένου να παραστεί
κατά την συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την
εν λόγω δικάσιμο ή σε κάθε μετ΄αναβολήν ταύτης συζήτηση.

Επειδή η ανάθεση κατά τις διατάξεις του ΒΔ 6/1961, Π.Δ
671/1982, ΝΔ 3026/1954, είναι επιτρεπτή όταν πρόκειται για χειρισμό
υπόθεσης ιδιαίτερης σπουδαιότητας και ειδικής φύσεως (Πραξ. Ι Τμ.
167/1994, σχετ. Πραξ. Ι Τμ. 43, 63/1994, 556, 206/1992, 234/1988 –
Βιβλιογραφία Ελεγκτικό Συνέδριο 1999 – Θέματα Προληπτικού-
Κατασταλτικού Ελέγχου έτους 1994, σελ. 134).

Η πληρεξουσία δικηγόρος του ΔΦ-Χ κα Χασαποδήμου Ναταλία,
προς την  οποία κοινοποιείται το παρόν, καλείται να υποβάλλει
έγγραφη αίτηση προς τον κ. Δήμαρχο και προς την οικονομική
Επιτροπή για την ειδική πληρεξουσιότητα. Καλείται επίσης να
υποβάλλει προς τον κ. Δήμαρχο και τη Νομική Υπηρεσία Ενημερωτικό
Σημείωμα περί της πορείας της υποθέσεως προσκομίζοντας και κάθε
σχετικό έγγραφο (αποφάσεις του ΣτΕ, κ.α.)

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή
σας.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 30/2014 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, το ιστορικό
του θέματος, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιε του Ν. 3852/10
(«Καλλικράτης»), αυτές των ΒΔ 6/1961, Π.Δ 671/1982, ΝΔ 3026/1954, τις
Πραξ. Ι Τμ. 167/1994, σχετ. Πραξ. Ι Τμ. 43, 63/1994, 556, 206/1992, 234/1988
– Βιβλιογραφία Ελεγκτικό Συνέδριο 1999 – Θέματα Προληπτικού-
Κατασταλτικού Ελέγχου έτους 1994 και όλα τα σχετικά με την υπόθεση
έγγραφα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
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Αναθέτει στη δικηγόρο Αθηνών Ναταλία Χασαποδήμου (Ακαδημίας 39-
Αθήνα), εταίρο της δικηγορικής εταιρείας Νταντάμης-Χασαποδήμου &
Συνεργάτες (Α.Μ./ΔΣΑ 80295), δίδοντας σε αυτήν την σχετική εντολή και
πληρεξουσιότητα ή /και στον συνάδελφο  και εταίρο της ως άνω δικηγορικής
εταιρείας Απόστολο Νταντάμη (σε περίπτωση ανυπέρβλητου και για λόγους
ανωτέρας βίας και μόνον κωλύματος της ιδίας) τον δικαστικό χειρισμό και την
παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της
11.12.2014 ή την τυχόν μετ΄αναβολή τοιαύτη για την υπόθεση που αφορά το
Δημαρχιακό Κατάστημα του πρώην Δήμου Ν. Χαλκηδόνας (προσφυγή-αγωγή
που άσκησε η «Α.Ε. ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕΒΕ» κατά του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Αττικής και του τότε Δήμου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής), κρίνοντας
ότι η υπόθεση αυτή  πρέπει να συνεχισθεί και να περατωθεί υποστηριζόμενη
δικαστικά από την ιδία δικηγόρο Ν.Χασαποδήμου, είτε από μόνη της είτε σε
συνεργασία με δικηγόρο του Δήμου, και για τους λόγους που αναφέρονται
στις προηγούμενες αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ.Ν.Χ. και της
Οικονομικής Επιτροπής Δ.Φ.Χ. και που συνεχίζουν να υπάρχουν (ιδιαίτερη
σπουδαιότητα της υπόθεσης για το Δήμο και ειδική φύση αυτής – πολύπλοκη
απαιτούσα εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία περί τα δημόσια έργα),
ασκώντας τα ένδικα μέσα ώστε να εξαντληθούν όλοι οι βαθμοί δικαιοδοσίας,
αφού παρέστη και υποστήριξε τα συμφέροντα του Δήμου και στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, άσκησε δε και το ένδικο μέσον της Αναιρέσεως και παρέστη
ενώπιον του Σ.τ.Ε..

 Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις η αμοιβή του δικηγόρου
ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.

Η πληρεξουσία δικηγόρος του Δ,Φ.Χ. κα Χασαποδήμου Ναταλία, προς την
οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να υποβάλλει προς τον κ.
Δήμαρχο και τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ενημερωτικό Σημείωμα περί της
πορείας της υποθέσεως, προσκομίζοντας και κάθε σχετικό έγγραφο
(αποφάσεις του Σ.τ.Ε. κ.α.)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 186/2014
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία
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Κοινοποίηση:

1. Δικηγόρο Αθηνών κα Ναταλία Χασαποδήμου, Ακαδημίας 39-Αθήνα

Εσωτερική Διανομή :

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
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