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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 20/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 99/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Διορισμός πληρεξούσιας δικηγόρου για τον 
χειρισμό στο Σ.Τ.Ε. της υπόθεσης που αφορά 
το Δημαρχιακό Κατάστημα πρώην Δήμου Νέας 
Χαλκηδόνας». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 1 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 
2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την 
υπ΄αριθ. 11603/19/27-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαμπου Μπόβου, 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) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Καραβίας Γεώργιος 3) Μαυράκη-
Φίλου Παρασκευή 4) Νικολόπουλος Φώτιος 5) Σιμιγδαλά Ειρήνη 6) 
Παπαλουκά Ευτυχία και 7) Κόντος Σταύρος μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος 2) 
Βαλασσάς Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου 
παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2  του Ν. 3852/10 το 
αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Τομπούλογλου Ιωάννης. 
 
• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 
 
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., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του 
Ν. 3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 11628/27-9-2012 εισήγηση της Νομικής 
Υπηρεσίας επί του θέματος :  
 
ΘΕΜΑ : Δικαστική πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Αθηνών κα Ναταλία 

Χασαποδήμου για παράσταση ενώπιον του ΣΤΕ επί 
υποθέσεως που αφορά το Δημαρχιακό Κατάστημα του πρώην 
Δήμου Ν. Χαλκηδόνας. 

 
Σχετικό:      Το από 26.9.2012 και με αριθμό εισερχομένου εγγράφου 
11619/27.09.2012 έγγραφο της δικηγόρου Αθηνών Ναταλίας Χασαποδήμου 
με τα συνημμένα έγγραφα. 
 
   Αξιότιμη Κα Δήμαρχε, 
                                  Σήμερα στις 27.9.2012 ελήφθη και πρωτοκολλήθηκε στην 

υπηρεσία του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου στο 

Δήμο 11619/2012 έγγραφο της δικηγόρου Αθηνών Ναταλίας Χασαποδήμου με 

συνημμένα τα εν αυτή δικαστικά έγγραφα. Η συνάδελφος κα Χασαποδήμου Ναταλία 

χειρίζεται εξ αρχής την υπόθεση –δηλαδή από τον τότε Δήμο Νέας Χαλκηδόνας 



Αττικής μετά από αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής, που αφορά το 

Δημαρχιακό Κατάστημα του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής και τις 

απαιτήσεις της εταιρίας ΤΟΞΟΤΗΣ μετά τη διάλυση τότε της συμβάσεως κατασκευής 

του κτηρίου. Οι λόγοι που επέβαλαν να χειρίζεται την υπόθεση αυτή ήταν λόγω 

μείζονος σπουδαιότητας και πολυπλοκότητας που έχριζε χειρισμό από δικηγόρο με 

εξειδίκευση και ιδιαίτερη εμπειρία και την χειρίσθηκε με την αριθμ. 24/2006 απόφαση 

της Δημαρχιακής Επιτροπής περί νομιμοποίησης πληρεξουσίου δικηγόρου προς 

παράσταση ενώπιον του ΣτΕ και εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση των 

εν λόγω αιτήσεων υποστηρίζοντας τον πρώην Δήμο Νέας Χαλκηδόνας.  

 
     Από το έγγραφο προκύπτει ότι κατά τη δικάσιμο της 1.10.2012 έχουν 

προσδιοριστεί προς συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (τμήμα ΣΤ), 

κατόπιν επάλληλων οίκοθεν αναβολών, οι αιτήσεις αναίρεσης που αφορούν στο 

έργο «Ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Νέας Χαλκηδόνας – Κέντρο 

Παροχής Πολλαπλών Υπηρεσιών». Συγκεκριμένα, έχουν προσδιοριστεί προς 

συζήτηση οι εξής αιτήσεις αναίρεσης: 

1. Υπ`αρ. καταθ. 3470/2005 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ 

Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» κατά του Δήμου Ν. 

Χαλκηδόνας και του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, για την αναίρεση 

της υπ`αρ. 2322/2004 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

2. Υπ` αρ. καταθ. 3471/2005 αίτηση του Δήμου Ν. Χαλκηδόνας κατά του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και της ως άνω εταιρείας, για την  αναίρεση 

της ιδίας ανωτέρω υπ`αρ. 2322/2004 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών. 

 
Επειδή από το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση ιε του ν. 3852/2010 
προβλέπεται ότι η Οικονομική Επιτροπή  
ιε)…………………………………………….. Με απόφασή της είναι δυνατή, 
κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού 
χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία 
για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. 

Επειδή από το άρθρο 75 παρ. 3. του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι:… 

     Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη 
αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η 
επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 
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αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί 
στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει 
απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

     Επειδή η υπόθεση αυτή  κατά τη γνώμη μας πρέπει να συνεχισθεί και 
περατωθεί υποστηριζόμενη δικαστηριακά από την ιδία δικηγόρο την κα 
Χασαποδήμου Ναταλία για τους λόγους που αναφέρονται στις τότε 
αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής και που συνεχίζουν να 
υπάρχουν,  αφού παρέστη και υποστήριξε τα συμφέροντα και στο 
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και άσκησε και το ένδικο μέσον της 
Αναιρέσεως. 

     Επειδή μπορεί τούτο να γίνει στηριζόμενο στην διάταξη του άρθρου 
72 παρ.1 περ. ιε του ν. 3852 και να της δοθεί η εντολή όπως ακριβώς 
την διατυπώνει στο έγγραφό της προκειμένου να παραστεί κατά την 
συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

     Επειδή το θέμα είναι κατεπείγον και ως τοιούτο δύναται να εισαχθεί 
ως εκτός ημερησίας διατάξεως στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
για να αποφασίσει σχετικά. 

     Κατόπιν τούτων και για όσα ανωτέρω αναφέρονται εκφράζεται η γνώμη να 
εισαχθεί το θέμα ως εκτός ημερησίας διατάξεως και να δοθεί η εντολή και 
πληρεξουσιότητα στην  δικηγόρο Αθηνών κα Ναταλία Χασαποδήμου για το 
χειρισμό της υπόθεσης όπως στο έγγραφό της αιτείται. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 20/2012 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. 1ιε 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  κατά πλειοψηφία 

 
Αναθέτει στη δικηγόρο Αθηνών Ναταλία Χασαποδήμου, εταίρο της 
δικηγορικής εταιρείας Νταντάμης-Χασαποδήμου & Συνεργάτες (Α.Μ./ΔΣΑ 
80295), δίδοντας σε αυτήν την σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα ή /και 
στον συνάδελφο  και εταίρο της ως άνω δικηγορικής εταιρείας Απόστολο 
Νταντάμη (σε περίπτωση ανυπέρβλητου και για λόγους ανωτέρας βίας και 
μόνον κωλύματος της ιδίας) τον χειρισμό της υπόθεσης και την παράσταση 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 1/10/2012 
(τμήμα ΣΤ΄) ή την τυχόν μετ΄αναβολή τοιαύτη, όπου έχουν προσδιορισθεί 
προς συζήτηση, κατόπιν επάλληλων οίκοθεν αναβολών, οι αιτήσεις αναίρεσης 
που αφορούν στο έργο «Ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Νέας 
Χαλκηδόνας – Κέντρου Παροχής Πολλαπλών Υπηρεσιών», λόγω της 
ιδιαίτερης σημασίας που έχουν οι ανωτέρω υποθέσεις για τα συμφέροντα του 
Δήμου απαιτώντας εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.  



 

Συγκεκριμένα, έχουν προσδιοριστεί προς συζήτηση οι εξής αιτήσεις αναίρεσης: 

1. Υπ`αρ. καταθ. 3470/2005 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΟΞΟΤΗΣ Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» 

κατά του Δήμου Ν. Χαλκηδόνας και του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας 

Αττικής, για την αναίρεση της υπ`αρ. 2322/2004 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

2. Υπ` αρ. καταθ. 3471/2005 αίτηση του Δήμου Ν. Χαλκηδόνας κατά του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και της ως άνω εταιρείας, για 

την  αναίρεση της ιδίας ανωτέρω υπ`αρ. 2322/2004 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

• Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις η αμοιβή του δικηγόρου 
ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. 

 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφισε) ο Ι.Τομπούλογλου, ο 
οποίος απείχε από την ψηφοφορία, δεδομένου ότι δεν γνωρίζει την 
συγκεκριμένη υπόθεση. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  99/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραμίκου Αναστασία 
 
Εσωτερική Διανομή : 

1. Νομική Υπηρεσία 
2. Γραφείο Δημάρχου 
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.-Πολεοδομίας & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος 
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
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