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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 4/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Έγκριση παραίτησης ή μη από τα 
ασκηθέντα ένδικα μέσα της ανακοπής και 
αίτησης αναστολής εκτέλεσης (υπόθεση 
διαταγής πληρωμής ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.)» 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 16 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 
2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε υπό την Προεδρία του 
ορισθέντος με την αριθ. 4/2013 απόφαση Δημάρχου ως Προέδρου αυτής κ. 
Γεωργίου Καραβία (απόφαση που ισχύει από 15/1/2013) σε  Συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την 
υπ΄αριθ. 378/1/11-1-2013 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου κας Ευτυχίας 
Γαϊτανά-Αποστολάκη, 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) Τάφας Ηλίας 4) 
Κουτσάκης Μιχαήλ  5) Κοσκολέτος Σωτήριος και 6) Πολίτης Σταύρος, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μπόβος Χαράλαμπος          2) Καβακοπούλου Αγανίκη         
3) Κόντος Σταύρος 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των 
ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 
3852/10 («Καλλικράτης»), το αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. 
Παπανικολάου Νικόλαος, του ετέρου αναπληρωματικού μέλους της 
πλειοψηφίας κ. Α.Παΐδα δηλώσαντος ότι αδυνατεί να παραστεί στη 
Συνεδρίαση. 
 

• Σημειώνεται ότι ο κ. Χ.Μπόβος καταλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 74 παρ. 7 του Ν. 3852/10, την κενωθείσα θέση του 
τακτικού μέλους της πλειοψηφίας, μετά τον ορισμό του κ. Γ.Καραβία ως 
Προέδρου της Ο.Ε.. 
 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 14800/27-12-2012 Ενημερωτικό Σημείωμα 
μετά Γνωμοδοτήσεως του δικηγόρου του Δήμου κ. Μεν. Παπαδημητρίου επί 
του θέματος :  
 
             ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ 

 

ΘΕΜΑ : ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του εν Θεσσαλονίκη Δικηγόρου του Δήμου μας κ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΚΑ που ορίσθηκε με την αριθμ. 128/2012 απόφαση 

του κ. Αντιδημάρχου Οικονομικών (αριθμ. Πρωτ. 7942/26.6.2012) 

για να  μας εκπροσωπήσει σε σχέσει με την αριθμ. 14.385/2012 

Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

της εταιρίας ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ κατά του Δήμου μας. 

ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Η επιστολή του δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. ΝΙΚ. ΜΗΚΑ 



                β) Η αριθμ. Πρωτ. 128/2012 απόφαση του κ. Αντιδημάρχου 
Οικονομικών 
                γ) το αριθμ. Πρωτ. 7922/26.6.2012 έγγραφο της Δνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών. 
                δ) Το αριθμ. Πρωτ. 7941/26.6.2012 έγγραφο της Ν. Υ. 
                ε) Αντίγραφο της αριθμ. 14.385/2012 Διαταγής Πληρωμής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
               στ) Την αριθμ. Πρωτ. 5081/12.5.2010 Σύμβαση προμήθειας 
πλαστικών σάκκων από τον τότε Δήμο Νέας Φιλαδελφείας. 
-------------------------------------…..--------------------------------- 
 
   Αξιότιμη Κυρία Δήμαρχε, 
                                         σε συνέχεια της από 2.11.2012 επιστολής του 
δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. Νικολάου ΜΗΚΑ (παρελήφθη από εμέ στις 
10.12.2012) στον οποίο με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε 
ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης ΔΦΧ κατά ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ και της υπ’ αριθμ. 
14385/2012 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης και μετά την εισήγησή του μέσω της εν λόγω επιστολής 
του και για τους λόγους που σε αυτή αναφέρει για παραίτηση από τα 
δικόγραφα της Αιτήσεως Αναστολής Εκτελέσεως και της Ανακοπής 
κατά της ως άνω Διαταγής Πληρωμής, λαμβανομένου υπόψη και του υπ’ 
αριθμ. Πρωτ. 7922/26.6.2012 εγγράφου της Διευθύνσεως Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου με την οποία βεβαιούται ότι οφείλεται το ποσόν 
των 23.541, 71 ευρώ το οποίο δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως πόρων 
έχει δε συμπεριληφθεί στο εγκεκριμμένο δάνειο και ως εκ τούτου το 
συμφέρον του Δήμου επιβάλλει ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Η ΑΝΑΒΟΛΉ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ(ΑΝΑΚΟΠΗΣ)  ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 21.2.2013 και 
κάθε ημέρα που περνάει επιβαρύνεται ο Δήμος μας(τόκοι υπερημερίας). 
     Σε συνέχιση εκδίκασης των ενδίκων αυτών μέσων ο Δήμος μας θα 
επιβαρυνθεί με περαιτέρω έξοδα αμοιβής του ορισθέντος δικηγόρου 
εφόσον του δοθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΕΝΤΟΛΗ για 
να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο της 21.2.2013. 
 
     Για τους παραπάνω λόγους που αναφέρει ο συνάδελφος – που και η 
Νομική Υπηρεσία του Δήμου διαβουλεύθηκε και συμφωνεί - θα πρέπει η 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, εφόσον τους αποδεχθεί, να δώσει με 
απόφασή της ρητά τις εντολές στον κ. Νικόλαο Μήκα ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ που αφορούν την υπόθεση της ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ. 
    Αν αντιθέτως ηθέλατε κρίνει τότε θα πρέπει με απόφασή σας να του 
δώσετε την ρητή εντολή για να παρασταθεί κατά την εκδίκαση της 
ανακοπής στις 21.2.2013 αφού η προηγούμενη εντολή δεν τον καλύπτει.  
 
     Ωσαύτως και μάλιστα πάραυτα η Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών θα 
πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τον δικηγόρο κ. ΜΗΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ και 
να συνεννοηθούν μαζί του προκειμένου να ΕΞΩΦΛΗΘΕΙ για τις 
ΔΑΠΑΝΕΣ και τις ΑΜΟΙΒΕΣ του ως σήμερα και τις δαπάνες για τις 
επιδόσεις των δικογράφων με το δικαστικό επιμελητή( ίδετε γενόμενη 
αναφορά του περί αυτών στην επιστολή του). Σε αυτή την ενέργεια θα 



πρέπει να προβείτε το ταχύτερον δυνατόν γιατί ο κ. συνάδελφος –
πέραν τις αμοιβής του- έχει δαπανήσει εξ ιδίων και έτσι θα είμαστε 
ευπρόσωποι να μας δεχθεί στο μέλλον για συνεργασία εφόσον ήθελε 
παραστεί ανάγκη. 
     Σημειούται ότι ο φάκελος με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα 
υποβάλλεται συνημμένα με το παρόν και παρακαλούμε μετά την 
αντιμετώπιση της υποθέσεως να επιστραφεί στη Νομική Υπηρεσία.  
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

   

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 1/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 και μελέτησε όλα τα έγγραφα και 
τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την παραίτηση από τα ένδικα μέσα της αιτήσεως αναστολής 
εκτελέσεως και της ανακοπής που αφορούν την αριθμ. 14.385/2012 
Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης της εταιρίας 
ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ κατά του Δήμου για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην 
επιστολή του δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. Νικολάου Μήκα λόγους, με τους 
οποίους η Νομική Υπηρεσία του Δήμου διαβουλεύθηκε και συμφωνεί, 
δίδοντας ρητή εντολή στον ανωτέρω δικηγόρο Θεσσαλονίκης, να παραιτηθεί 
από τα δικόγραφα δια των οποίων ασκήθηκαν τα εν λόγω ένδικα μέσα, 
δεδομένου ότι η αναβολή εκδίκασης της υποθέσεως (ανακοπής)  έχει 
προσδιοριστεί για την 21.2.2013 και κάθε ημέρα που περνάει επιβαρύνεται ο 
Δήμος (τόκοι υπερημερίας), σε περίπτωση δε συνέχισης εκδίκασης των 
ενδίκων αυτών μέσων ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με περαιτέρω έξοδα αμοιβής 
του ορισθέντος δικηγόρου. 
 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  4/2013 
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. Νομική Υπηρεσία 
2. Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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