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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 : 8/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Έγκριση νομικής στήριξης του μέλους του 
Δημ. Συμβουλίου κ. Σ.Κόντου στο Στ΄ Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Αθηνών (17/1/2013), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του 
Ν. 3979/11». 

 
 
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 μοναδικό  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το 
οποίο ομόφωνα η Ο.Ε., βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10, 
συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Στις 3/12/2012 κοινοποιήθηκε στον κ. Σταύρο Κόντο, πρώην Δήμαρχο Νέας 
Φιλαδέλφειας και νυν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ΄αριθ. 
ΙΒ09/16061 κλήση του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, με την 
οποία καλείται να παραστεί αυτοπροσώπως στο Στ΄ Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Αθηνών κατά τη Συνεδρίαση της 17ης Ιανουαρίου 2013 ως 
πρώην Δήμαρχος, κατηγορούμενος ότι με την ιδιότητά του ως Δημάρχου Ν. 
Φιλ/φειας προέβη τον Ιούλιο του 2009 σε εργασίες εκσκαφής επί τσιμεντένιας 
επιφανείας στον αύλειο χώρο αυθαιρέτου κτίσματος, ευρισκομένου εντός του 
Άλσους Ν.Φιλ/φειας για τη δημιουργία φρεατίου προς τοποθέτηση 
μηχανημάτων ανύψωσης απορριμματοφόρων, ενέργεια που απαγορεύεται 
εντός δάσους ή δασικής έκτασης. Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 
3979/11, ως αιρετός του Δήμου, δύναται να ζητήσει και να του παρασχεθεί 
νομική κάλυψη από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου. Παρακαλώ με απόφασή 
μας να δοθεί εντολή για να παρασταθούν στο ως άνω Δικαστήριο οι δικηγόροι 



του Δήμου κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαος Παπαδημητρίου και 
Χρυσόστομος Χήτος-Κιάμος, ενεργούντες μαζί ή χωριστά, προκειμένου να 
του προσφέρουν νομική υποστήριξη για το εν λόγω αδίκημα που κατηγορείται 
ότι διέπραξε τη χρονική περίοδο κατά την οποία είχε την ιδιότητα του 
Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας. 
 
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 του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 51 του Ν. 3979/11 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 νομική στήριξη του κ. Σταύρου Κόντου, πρώην Δημάρχου Νέας 
Φιλαδέλφειας και νυν μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου από τους δικηγόρους 
του Δήμου κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαο Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο 
Χήτο-Κιάμο, ενεργούντες μαζί ή χωριστά, κατά την δικάσιμο της 17ης/1/2013 
ενώπιον του Στ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ή σε κάθε μετ΄ 
αναβολήν αυτής συζήτηση. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  8/2013 

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 
 
 
            Εσωτ. Διανομή :  

1. Νομική Υπηρεσία 
2. Γραφείο Προέδρου Δημ. Συμβουλίου 
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
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