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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 19/2018 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 116/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση αριθ. 200/2018 Απόφασης Δημάρχου 
(άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10)  περί ανάθεσης 
λόγω κατεπείγοντος στο δικηγόρο Μ. Χαϊνταρλή 
της σύνταξης και κατάθεσης ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης του Δήμου 
για την ακύρωση του από 1-3-2018 (Α.Α.Π. 
35/2018) Π.Δ. με θέμα “Έγκριση του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά 
Περιφέρειας Αττικής”». 
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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 9 του μήνα Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 11512/19/4-5-2018 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 Α΄. 
 
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) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) Ανανιάδης Νικόλαος 5) 
Γαλαζούλα Αλίκη 6) Πλάτανος Ελευθέριος 7) Κουμαριανός Ευάγγελος 
(αναπληρωματικό μέλος πλειοψηφίας) και 8) Παπαλουκά Ευτυχία 
(αναπληρωματικό μέλος πλειοψηφίας). 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 2) Καλαμπόκης Ιωάννης και 3) Γεωργαμλής 
Λύσσανδρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 
 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 200/2018 απόφαση Δημάρχου (αριθ. πρωτ. 11076/27-4-
2018), ληφθείσα λόγω κατεπείγοντος και προς αποτροπή ζημίας των συμφερόντων 
του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10) και σας καλώ όπως εγκρίνετε αυτήν. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  200/2018 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
 
Θέμα: Ανάθεση λόγω κατεπείγοντος στο δικηγόρο Μάριο Χαϊνταρλή να συντάξει 

και καταθέσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση του Δήμου για την 

ακύρωση του από 1-3-2018 (Α.Α.Π. 35/2018) προεδρικού διατάγματος με θέμα 

«Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου 

Ελληνικού-Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής». 

 
 
Έχοντας υπόψη:  
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1. Τις διατάξεις του άρθρων 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006. 
                                                              

 
Με το από 1-3-2018 (Α.Α.Π. 35/2018) Π.Δ. εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης 

Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά της 

Περιφέρειας Αττικής.  

Επειδή ο Δήμος μας βλάπτεται από την ανωτέρω πράξη και επειδή έχει έννομο 

συμφέρον να την προσβάλει ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, ενόψει ιδίως της 

αδιαμφισβήτητης και αποδεκτής, εξάλλου, από την ίδια τη Διοίκηση 

Μητροπολιτικής διάστασης του συγκεκριμένου σχεδίου για το σύνολο της Αττικής. 

Επειδή η προθεσμία της ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κατά του από 1-3-2018 

π.δ/τος εκπνέει στις 28-4-2018, ημέρα Σάββατο, συνεπεία δε τούτου και για λόγους 

ασφάλειας δικαίου η αίτηση οφείλει να κατατεθεί σήμερα, 27-4-2018. 

Επειδή για το νομικό χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης απαιτείται νομική 

υποστήριξη από δικηγόρο με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα 

περιβαλλοντικού, πολεοδομικού και χωροταξικού δικαίου, την οποία διαθέτει ο 

δικηγόρος Μάριος Χαϊνταρλής, ενόψει και της εξειδίκευσης του στο γνωστικό 

αντικείμενο της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, 

αντικείμενο που διδάσκει ως επίκουρος καθηγητής Δίκαιου Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών 

Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Βάσει του άρθρου 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010, λόγω κατεπείγοντος, αναθέτω στο 

δικηγόρο Μάριο Χαϊνταρλή του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, οδός Χαριλάου 

Τρικούπη 117, ΑΜ/ΔΣΑ 14135, να συντάξει και καταθέσει αίτηση ακυρώσεως κατά 

του από 1-3-2018 (Α.Α.Π. 35/2018) Προεδρικού Διατάγματος με θέμα «Έγκριση του 

Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-

Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής», καθώς και να παραστεί για λογαριασμό του 

Δήμου κατά τη συζήτηση της εν λόγω αιτήσεως ακυρώσεως όταν αυτή 

προσδιοριστεί ή σε οποιαδήποτε τυχόν μετ’ αναβολής δικάσιμο.  

 

Λόγω του ότι η εν λόγω αίτηση ακυρώσεως έχει ιδιαίτερη σημασία και 

σπουδαιότητα για τα συμφέροντα του Δήμου και η σύνταξή της απαιτεί 

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, θα εισηγηθώ όπως η Οικονομική Επιτροπή, η 

οποία θα εγκρίνει την παρούσα, παραπέμψει κατά το άρθρο 281 παρ. 3 του ν. 

3463/2006 τον ορισμό της αμοιβής του ως άνω δικηγόρου για τη σύνταξη της 

αιτήσεως ακυρώσεως στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή κατά την 

επόμενη συνεδρίασή της.  
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Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 
αριθ. 19/2018 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 των 
άρθρων 58 παρ. 2 και 72 παρ. 1ιε του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα 
σχετικά με την υπόθεση έγγραφα 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 
(5 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ-2 ΑΠΟΧΕΣ) 

 
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10, την  αριθ. 

200/2018 απόφαση Δημάρχου (αριθ. πρωτ. 11076/27-4-2018) που εκδόθηκε λόγω 

του κατεπείγοντος της υπόθεσης και προς αποτροπή ζημίας των συμφερόντων του 

Δήμου, ήτοι επειδή η προθεσμία της ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κατά του από 

1-3-2018 π.δ/τος εξέπνεε στις 28-4-2018, ημέρα Σάββατο, συνεπεία δε τούτου και 

για λόγους ασφάλειας δικαίου η αίτηση όφειλε να κατατεθεί μέχρι 27-4-2018, και 

αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Μάριο Χαϊνταρλή του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, 

οδός Χαριλάου Τρικούπη 117, ΑΜ/ΔΣΑ 14135, να συντάξει και καταθέσει αίτηση 

ακυρώσεως κατά του από 1-3-2018 (Α.Α.Π. 35/2018) Προεδρικού Διατάγματος με 

θέμα «Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού 

Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής», καθώς και να παραστεί για 

λογαριασμό του Δήμου κατά τη συζήτηση της εν λόγω αιτήσεως ακυρώσεως όταν 

αυτή προσδιοριστεί ή σε οποιαδήποτε τυχόν μετ’ αναβολής δικάσιμο.  

 

Επισημαίνεται ότι για το νομικό χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης απαιτείται 

νομική υποστήριξη από δικηγόρο με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα 

περιβαλλοντικού, πολεοδομικού και χωροταξικού δικαίου, την οποία διαθέτει ο 

δικηγόρος Μάριος Χαϊνταρλής, ενόψει και της εξειδίκευσης του στο γνωστικό 

αντικείμενο της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, 

αντικείμενο που διδάσκει ως επίκουρος καθηγητής Δίκαιου Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

  
Η συνολική χρέωση για τα έξοδα και την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου για την 
ενασχόληση με την συγκεκριμένη υπόθεση ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων  
ευρώ (2.000€) συμ/νου Φ.Π.Α. και θα καθορισθεί με απόφαση του Δημ. 
Συμβουλίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε προσεχή Συνεδρίαση αυτού. 
 
 

       Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Ελ.Πλάτανος, ενώ οι κ.κ.  

Α.Κόντος και Μ.Λάλος-Αναγνώστου απείχαν από την διεξαχθείσα ψηφοφορία.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 116/2018 
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 Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών  
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
7. Τμήμα Λογιστηρίου 
8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
9. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 
 

 
 

ΑΔΑ: 64ΙΞ46ΜΩ0Ι-ΑΣΨ


		2018-05-10T08:56:20+0300
	Athens




