
 
 

  

 

 

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 

 

   

Νέα Φιλαδέλφεια   5/9/2017    

   

Αριθ. Πρωτ. : 21244/6-9-2017 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου  

 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 

Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 

Τηλ.          :  213-2049085-086 

Fax           :  213-2049023 

 

   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 31/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 198/2017                                  

 

 

                                                                                             

                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                             

«Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του ∆ήµου κ. Ζ. 

∆ρόσου για παράσταση στο ∆ιοικητικό Εφετείο 

Αθηνών (υπόθεση έφεσης ∆ήµου κατά 

Α.Μητρόπουλος & Σια Ο.Ε. κλπ.)». 

 

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 

∆ηµάρχου) σήµερα στις 5 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νέας 

Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. 20918/31/1-9-2017 έγγραφη 

πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που 

επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως 

γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Α΄. 

 

 



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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος, 

Αντιπρόεδρος 3) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 4) Καλαµπόκης Ιωάννης 

και 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ, µέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1)  Γαλαζούλα Αλίκη  2) Ανανιάδης Νικόλαος 3) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 

4) Πλάτανος Ελευθέριος, 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 την αριθ. πρωτ. 20637/28-8-2017 εισήγηση της δικηγόρου του 

∆ήµου κας Ζ.∆ρόσου επί του θέµατος : 

 

 

Προς 

 

Τoν κ. ∆ήµαρχο Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνος 

 

Επί της κοινοποιηθείσης στον ∆ήµο Ν. Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος την 7-8-17 [ 

υπ΄αριθµ. πρωτ. ∆ΦΧ 19823/7-8-17] κλήσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών σας 

γνωρίζω ότι την 12-2-18  συζητείται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών [τµ. 

10
ον

]  η από 27-9-16 [ υπ΄αριθµ. καταθ. ΕΦ 5825/27-9-16] έφεση του ∆ήµου 

Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος κατά 1.- της οµόρρυθµης  εταιρείας µε την επωνυµία <  Α. 

Μητρόπουλος  και Σια ΟΕ > που εδρεύει στην Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής [ οδός 

∆εκελείας 65] , νοµίµως εκπροσωπουµένης 2.- Ιωάννη Μητρόπουλου του Γεωργίου, 

οµορρύθµου εταίρου της εις την Ν.Φιλ/φεια Αττικής εδρευούσης  οµορρύθµου 

εταιρείας µε την επωνυµία < Α.- Μητρόπουλος και Σια ΟΕ>, κατοίκου  Ν.Φιλ/φειας, 

οδός ∆εκελείας 65 και κατά της υπ΄αριθµ. 20087/15 αποφάσεως του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών [ τµ. 26
ον

 τριµελές]. 

 

Προς προστασία των δικαιωµάτων του  ∆ήµου  Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνος , 

όπως µετονοµάσθηκε ο ∆ήµος Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος [  Π∆ 71/17 ΦΕΚ 

104/Α/2017], παρακαλώ να µου χορηγήσετε σχετική απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής που να µε εξουσιοδοτεί όπως διά λογ/σµό του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. 

Χαλκηδόνος, όπως µετονοµάσθη ο ∆ήµος Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος δυνάµει του 

Π∆/τος 71/17 [ ΦΕΚ 104/Α/2017] , ως   καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Ν.Φιλ/φειας 

[ άρθρο 1 και 283 ν.3852/10]  παρασταθώ  ενώπιον του  ∆ιοικητικού Εφετείου 

Αθηνών [ τµ. 10
ον

]  κατά  την δικάσιµο της 12-2-2018 ή την τυχόν µετ΄αναβολή 

τοιαύτη  προς υποστήριξη της ως άνω  από 27-9-16 [ υπ΄αριθµ. καταθ. ΕΦ 5825/27-

9-16] έφεσης του ∆ήµου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος και ήδη ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. 

Χαλκηδόνος  κατά  1.- της οµόρρυθµης  εταιρείας µε την επωνυµία <  Α. 



Μητρόπουλος  και Σια ΟΕ > που εδρεύει στην Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής [ οδός 

∆εκελείας 65] , νοµίµως εκπροσωπουµένης 2.- Ιωάννη Μητρόπουλου του Γεωργίου, 

οµορρύθµου εταίρου της εις την Ν.Φιλ/φεια Αττικής εδρευούσης  οµορρύθµου 

εταιρείας µε την επωνυµία < Α.- Μητρόπουλος και Σια ΟΕ>, κατοίκου  Ν.Φιλ/φειας, 

οδός ∆εκελείας 65 και κατά της υπ΄αριθµ. 20087/15 αποφάσεως του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών [ τµ. 26
ον

 τριµελές], καταθέτοντας προς τούτο έγγραφα και 

υποµνήµατα. 

 

 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 

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

αριθ. 31/2017 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 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 και όλα τα σχετικά µε την υπόθεση έγγραφα 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   οµόφωνα 
 

 

Εξουσιοδοτείται η  ∆ικηγόρος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κα Ζαµπέτα 

∆ρόσου όπως προς προστασία των δικαιωµάτων του  ∆ήµου  Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. 

Χαλκηδόνος , όπως µετονοµάσθηκε ο ∆ήµος Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος [  Π∆ 71/17 

ΦΕΚ 104/Α/2017], ως  καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Ν.Φιλ/φειας [ άρθρο 1 και 

283 ν.3852/10],  παρασταθεί   ενώπιον του  ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών [ τµ. 10
ον

]  

κατά  την δικάσιµο της 12-2-2018 ή την τυχόν µετ΄αναβολή τοιαύτη  προς 

υποστήριξη της ως άνω  από 27-9-16 [ υπ΄αριθµ. καταθ. ΕΦ 5825/27-9-16] έφεσης 

του ∆ήµου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος και ήδη ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνος  

κατά  1.- της οµόρρυθµης  εταιρείας µε την επωνυµία <  Α. Μητρόπουλος  και Σια 

ΟΕ > που εδρεύει στην Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής [ οδός ∆εκελείας 65], νοµίµως 

εκπροσωπουµένης 2.- Ιωάννη Μητρόπουλου του Γεωργίου, οµορρύθµου εταίρου της 

εις την Ν.Φιλ/φεια Αττικής εδρευούσης  οµορρύθµου εταιρείας µε την επωνυµία < 

Α.- Μητρόπουλος και Σια ΟΕ>, κατοίκου  Ν.Φιλ/φειας, οδός ∆εκελείας 65 και κατά 

της υπ΄αριθµ. 20087/15 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τµ. 26
ον

 

τριµελές], καταθέτοντας προς τούτο έγγραφα και υποµνήµατα. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  198/2017 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 



 

Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                    

∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

Λεβαντή Εµµανολία 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 

 

1. Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υπηρεσίας 

2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 

3. Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών 

4. Τµήµα Εσόδων και ∆ιαχείρισης Περιουσίας 

5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

6. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  


