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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 44/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 272/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά επιταγής 
δικηγόρου Μαρίας – Ναιµα Φ. Ελ Χουρι και 
αριθ. 170/17 απόφασης Ειρηνοδικείου 
Ν.Ιωνίας» 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 22 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. 
28354/44/17-11-2017 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) Καλαµπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Γαλαζούλα Αλίκη  6) Πρελορέντζος Αρσένιος-
Γεώργιος και 7) Ανανιάδης Νικόλαος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 2) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 
 

• Οι κ.κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου και Ν.Ανανιάδης προσήλθαν στη 
Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία 
επί του 2ου και του 8ου θέµατος της Η.∆. αντιστοίχως. 

 
 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το µοναδικό θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, το 
οποίο οµόφωνα η Ο.Ε. και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 
του Ν. 3852/10 συµφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 28704/22-11-2017 εισήγηση του Νοµ. 
Συµβούλου του ∆ήµου κ. Χ.Χήτου-Κιάµου επί του θέµατος:  
 
 
ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝ∆ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΠΟ 13-11-2017 ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ – 
ΝΑΙΜΑ Φ. ΕΛ ΧΟΥΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 170/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. 

 
 
Στις 17-11-2017 και ώρα 11:30 επιδόθηκε στο ∆ήµο και έλαβε αριθ. 

πρωτ. 28355/17-11-2017 η από 13-11-2017 επιταγής της ∆ικηγόρου Μαρίας 
– Ναιµα Φ. Ελ Χουρι, µε την οποία ζητεί να της καταβληθεί το ποσό των 
9.624,93 € εντόκως σε εκτέλεση της ληφθείσης ως απογράφου υπ’ αριθ. 
170/2017 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας και για λογαριασµό της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΒΕΕ». 

Η Οικονοµική Επιτροπή λόγω του κατεπείγοντος (προθεσµία 
άσκησης των ενδίκων µέσων της αιτήσεως αναστολής και της 
ανακοπής) δεκαπέντε (15) µέρες από της επιδόσεως της επιταγής 
παρακαλείται όπως λάβει απόφαση άσκησης των ως άνω ενδίκων µέσων της 
αιτήσεως αναστολής και ανακοπής κατά της από 13-11-2017 επιταγής και του 
ενδίκου µέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 170/2017 αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας, παράλληλα δε να εξουσιοδοτήσει εµένα, τον 
∆ικηγόρο του ∆ήµου Χρυσόστοµο Χήτο – Κιάµο, όπως ασκήσω ενώπιον του 
αρµοδίου ∆ικαστηρίου τα ως άνω ένδικα µέσα. 

 



Για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεννόηση – συνεργασία, 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. 44/2017 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 («Καλλικράτης») και όλα τα 
σχετικά µε την υπόθεση στοιχεία και έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   οµόφωνα 

 
Εξουσιοδοτείται ο δικηγόρος της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Νέας 

Φιλαδέλφειας– Νέας Χαλκηδόνας κ. Χρυσόστοµος Χήτος – Κιάµος, όπως 
ασκήσει για λογαριασµό του ∆ήµου τα ένδικα µέσα της αιτήσεως αναστολής 
και ανακοπής κατά της από 13-11-2017 επιταγής της ∆ικηγόρου Μαρίας – 
Ναιµα Φ. Ελ Χουρι και του ενδίκου µέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 
170/2017 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας (υπόθεση εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΒΕΕ») 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 272/2017 

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. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
5. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  


