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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 23/2015                                  

 

 

                                                                                             

                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                             

«Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου για 

παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (υπόθεση 

αίτησης ακύρωσης Μ.Αναστασιάδη κλπ.-πρώην Δημ. 

Αστυνόμων κατά αποφάσεων πρώην Δημάρχου Φ.-Χ. 

για θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας)». 

 

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

Δημάρχου) σήμερα στις 2 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 1547/2/29-1-2015 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 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 και 6) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ, μέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3) Αράπογλου 

Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του 

πρώτου εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 

2 του Ν. 3852/10 το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. 

Κουμαριανός Ευάγγελος και αντί του δευτέρου το αναπληρωματικό μέλος 

της μειοψηφίας κ. Σιώρης Νικόλαος. 

 

 

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

εισηγούμενος το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 526/13-1-2015 εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου 

κ. Μ.Παπαδημητρίου επί του θέματος : 

 

ΘΕΜΑ : Αίτημα υποβολής στοιχείων και απόψεων της Υπηρεσίας στη Νομική 

Υπηρεσία ενόψει εκδίκασης ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ των 1) 

Αναστασιάδη Μαρίας κλπ (10) – πρώην Δημοτικών Αστυνόμων κατά 

του Δήμου Φ –Χ στις 13.2.2015 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών – Τμήμα Ακυρωτικής Διαδικασίας (Πινάκιο 32 ) 

Σχετική: η με αριθμ. καταχώρησης  ΑΚ 2274/22.11.2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 

της Αναστασιάδη Μαρίας κλπ (10) – πρώην Δημοτικών Αστυνόμων 

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

------------------------- 

          Κύριε Δήμαρχε και Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής, 

          Κύριε Αντιδήμαρχε, 

με την με αριθμ. καταχώρησης  ΑΚ 2274/22.11.2013 και από 21 Νοεμβρίου 

2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ τους – που μου χρεώθηκε από την προϊσταμένη 

συνάδελφο Ζ. Δρόσου και παρέλαβα αυθημερόν στις 13.1.2015 η Αναστασιάδη 

Μαρίας κλπ (10) – πρώην Δημοτικοί Αστυνόμοι στρέφονται κατά του Δήμου 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας ζητώντας για όσα σε αυτή αναφέρουν την ΑΚΥΡΩΣΗ 

των υπ΄αριθμ. 309/2013, 303/2013, 311/2013, 305/2013, 308/2013, 302/2013, 

304/2013, 310/2013306/2013 και 307/2013 αντιστοίχων διαπιστωτικών αποφάσεων 

της τέως Δημάρχου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος με τις οποίες τέθηκαν σε 

διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσεώς των.  

Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει της συζητήσεως της υποθέσεως στις 

13.2.2015 διαβιβάζεται αντίγραφο της με αριθμ. καταχώρησης  ΑΚ 2274/22.11.2013 

και από 21 Νοεμβρίου 2013 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ της Αναστασιάδη Μαρίας κλπ 

(10) – πρώην Δημοτικοί Αστυνόμοι κατά του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας 

ζητούνται δε από τη Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 



τα στοιχεία του φακέλου για τον καθένα  και μαζί με αυτά η εν λόγω Υπηρεσία να 

μου εκφράσει εγγράφως τις απόψεις της βήμα – βήμα επί των ισχυρισμών των 

Αιτούντων για την απόκρουση της εν λόγω Αιτήσεώς τους. Τα στοιχεία αυτά και 

οι απόψεις της Υπηρεσίας να προσκομιστούν στη Νομική Υπηρεσία το συντομότερον 

δυνατόν αφού πρέπει αυτά να διαβιβαστούν στη Γραμματεία του Διοικητικού 

Εφετείου είκοσι (20) ημέρες προ της συζητήσεως.  

Παράλληλα κ. Δήμαρχε θα πρέπει να έχει ληφθεί απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής που να δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα στους επί 

παγία αντιμισθία δικηγόρους του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (Ζ. Δρόσου, 

Μενέλαο Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο Χήτο – Κιάμο) να παραστούν από 

κοινού ή κατά μόνας κατά τη συζήτηση της προκειμένης Αιτήσεως Ακυρώσεως 

στις 13.2.2015 ή σε κάθε μετ΄αναβολήν ταύτης συζήτησιν και εκπροσωπήσουν το 

ΔΦΧ και τα συμφέροντά του αποκρούοντας την σχετική Αίτηση.   
 

 

 Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

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

αριθ. 2/2015 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 

 

Εξουσιοδοτούνται οι  δικηγόροι του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (Ζ. Δρόσου, 

Μενέλαος Παπαδημητρίου και Χρυσόστομος Χήτος – Κιάμος) όπως, προς προστασία 

των δικαιωμάτων του Δήμου, παραστούν από κοινού ή κατά μόνας κατά τη συζήτηση 

της ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ των 1) Αναστασιάδη Μαρίας κλπ (10) – πρώην 

Δημοτικών Αστυνόμων κατά του Δήμου Φ –Χ, στις 13.2.2015 ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Ακυρωτικής Διαδικασίας (Πινάκιο 32 ), με 

την οποία ζητούν την ακύρωση  των υπ΄αριθμ. 309/2013, 303/2013, 311/2013, 

305/2013, 308/2013, 302/2013, 304/2013, 310/2013306/2013 και 307/2013 

αντιστοίχων διαπιστωτικών αποφάσεων της τέως Δημάρχου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος, με τις οποίες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσεώς 

των, ή σε κάθε μετ΄αναβολήν ταύτης συζήτησιν και εκπροσωπήσουν το ΔΦΧ και τα 

συμφέροντά του αποκρούοντας την σχετική Αίτηση, ζητώντας παράλληλα αναβολή 

εκδίκασης της υπόθεσης, προκειμένου να μελετηθούν οι θέσεις της κυβέρνησης επί 

του θέματος, όπως αυτές θα έχουν κατατεθεί κατά την συζήτηση των 

προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  23/2015 

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 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή : 

 

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

4. Τμήμα Μισθοδοσίας 

5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 

 

 

 

 

 

 


