
 
 

   

 

 

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

   

Νέα Φιλαδέλφεια    13/2/2014    

   

Αριθ. Πρωτ. : 2341 

     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.          :  213-2049028-029 

Fax           :  213-2049023 

 

   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 22/2014                                  

 

 

                                                                                             

                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                             

«Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ. 

Δρόσου για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Αθηνών [υπόθεση δύο (2) αγωγών Ε.Αναγνώστου 

κλπ. κατά πρώην Δ.Ν.Χ. για χορήγηση ειδικής 

πρόσθετης αμοιβής]». 

 

 

 

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

Αντιδημάρχου Οικονομικών)σήμερα στις 12 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 1931/2/7-2-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου 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) Καβακοπούλου Αγανίκη   

4) Παΐδας Αδαμάντιος   και   5)  Τάφας Ηλίας, μέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1)  Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος  2) Κουτσάκης Μιχαήλ  3) Κόντος Σταύρος  

και 4) Πολίτης Σταύρος 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 

 Ο κ. Η.Τάφας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 3
ου

 θέματος της Η.Δ.. 

 

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

εισηγούμενος το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας τις αριθ. πρωτ. 1298/27-1-2014 και 1493/30-1-2014 εισηγήσεις της 

δικηγόρου του Δήμου κας Ζ.Δρόσου επί του θέματος : 

 

Α)  

 

Την 20-10-14 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μμ. εκδικάζεται μετ΄αναβολή 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών [ τμ. 6
ον  

 Μον. ] η από 21-12-07 [ 

υπ΄αριθμ. καταθ. 48423/27-12-07 ] αγωγή των  Ευαγγέλου Αναγνώστου κλπ. [ 

σύνολο 47 ενάγοντες]  κατά του Δήμου  Ν.  Χαλκηδόνος σχετικά με την καταβολή 

εις  ένα έκαστον εξ αυτών των εις αυτήν αναφερομένων  χρηματικών ποσών και  δη 

νομιμοτόκως που αφορά την < ειδική πρόσθετη αμοιβή > για το χρονικό διάστημα 

από 1-1-05 έως 31-12-07. 

 

Προς απόκρουσιν της ως άνω αγωγής αμα δε και προς προστασία των 

δικαιωμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , ως καθολικού διαδόχου του 

Δήμου Ν. Χαλκηδόνος [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10] παρακαλώ να μου χορηγήσετε 

σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που να με εξουσιοδοτεί όπως διά 

λογ/σμό του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου 

Ν.Χαλκηδόνος [ άρθρ. 1 και 283 Ν. 3852/10] παρασταθώ ενώπιον του  Διοικητικού 

Πρωτοδικείου  Αθηνών  [τμ. 6
ον

  Μον.] κατά την δικάσιμο της 20-10-14 ή   την   

τυχόν   μετ΄αναβολή   τοιαύτη    προς    απόκρουση  της   ως   άνω   από 21-12-07 [ 

υπ΄αριθμ. καταθ. 48423/27-12-07 ] αγωγής    των Ευαγγέλου Αναγνώστου κλπ.   [ 

σύνολο 47 ενάγοντες]   κατά του Δήμου  Ν. Χαλκηδόνος  και ήδη Δήμου 

Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , καταθέτοντας προς τούτο έγγραφα και υπομνήματα. 

 

 

Β) 

 

Την 6-10-14 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μμ. εκδικάζεται μετ΄αναβολή 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών [ τμ. 6
ον  

 Μον. ] η από 17-12-07 [ 



υπ΄αριθμ. καταθ. 48370/24-12-07 ] αγωγή των  Ευαγγέλου Αναγνώστου κλπ. [ 

σύνολο 43 ενάγοντες]  κατά του Δήμου  Ν.  Χαλκηδόνος σχετικά με την καταβολή 

εις  ένα έκαστον εξ αυτών των εις αυτήν αναφερομένων  χρηματικών ποσών και  δη 

νομιμοτόκως που αφορά την < ειδική πρόσθετη αμοιβή > για το χρονικό διάστημα 

από 1-1-03 έως 31-12-05. 

 

Προς απόκρουσιν της ως άνω αγωγής αμα δε και προς προστασία των 

δικαιωμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , ως καθολικού διαδόχου του 

Δήμου Ν. Χαλκηδόνος [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10] παρακαλώ να μου χορηγήσετε 

σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που να με εξουσιοδοτεί όπως διά 

λογ/σμό του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου 

Ν.Χαλκηδόνος [ άρθρ. 1 και 283 Ν. 3852/10] παρασταθώ ενώπιον του  Διοικητικού 

Πρωτοδικείου  Αθηνών  [τμ. 6
ον

  Μον.] κατά την δικάσιμο της 6-10-14 ή   την   τυχόν   

μετ΄αναβολή   τοιαύτη    προς    απόκρουση  της   ως   άνω   από 17-12-07 [ υπ΄αριθμ. 

καταθ. 48370/24-12-07 ] αγωγής    των Ευαγγέλου Αναγνώστου κλπ.   [ σύνολο 43 

ενάγοντες]   κατά του Δήμου  Ν. Χαλκηδόνος  και ήδη Δήμου Φιλαδέλφειας- 

Χαλκηδόνος , 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. 3/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. 

να αποφασίσει σχετικά. 

 

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

άρθρου 72 παρ. 1ιγ του Ν. 3852/10 και όλα τα σχετικά με τις υποθέσεις έγγραφα, 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

 

Α) 

 

Εξουσιοδοτείται η  Δικηγόρος του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κα Ζαμπέτα 

Δρόσου όπως προς προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας- 

Χαλκηδόνος, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν.Χαλκηδόνος [ άρθρο 1 και 283 Ν. 

3852/10]  και διά λογ/σμό αυτού παρασταθεί ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών[ τμ. 6
ον

 Μον.]  κατά την δικάσιμο της  20-10-14  ή   την τυχόν   μετ΄αναβολή   

τοιαύτη    προς απόκρουση  της από  21-12-07 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 48423/27-12-07 ] 

αγωγής    των Ευαγγέλου Αναγνώστου κλπ.   [ σύνολο 47 ενάγοντες]   κατά του 

Δήμου  Ν. Χαλκηδόνος  και ήδη Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, καταθέτοντας 

προς τούτο έγγραφα και υπομνήματα. 

 

 

Β) 

 

Εξουσιοδοτείται η  Δικηγόρος του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κα Ζαμπέτα 

Δρόσου όπως προς προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας- 

Χαλκηδόνος, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν.Χαλκηδόνος [ άρθρο 1 και 283 Ν. 

3852/10]  και διά λογ/σμό αυτού παρασταθεί ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών[ τμ. 6
ον

 Μον.]  κατά την δικάσιμο της  6-10-14  ή   την τυχόν   μετ΄αναβολή   

τοιαύτη    προς απόκρουση  της από  17-12-07 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 48370/24-12-07 ] 

αγωγής    των Ευαγγέλου Αναγνώστου κλπ.   [ σύνολο 43 ενάγοντες]   κατά του 

Δήμου  Ν. Χαλκηδόνος  και ήδη Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, καταθέτοντας 

προς τούτο έγγραφα και υπομνήματα. 



 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  22/2014 

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  

 

Αβραμίκου Αναστασία 

 

 

Εσωτερική Διανομή : 

 

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

4. Τμήμα Μισθοδοσίας 

5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 

 

 

 

 

 

 


