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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από το πρακτικό τθσ αρικ. 4/2019 τακτικισ υνεδρίαςθσ 

τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ-Νζασ Χαλκθδόνασ 
 

Αρικ. Απόφαςθσ : 14/2019                                  
 
                                                                                             
                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Χοριγθςθ δικαςτικισ πλθρεξουςιότθτασ- 
εντολισ ςτο δικθγόρο Ακθνϊν Σρφφωνα 
Αναγνωςτόπουλο για εκπροςϊπθςθ του Διμου 
ςτισ 6/2/2019, 13/2/2019 και 10/4/2019 ςτο 
Ειρθνοδικείο Ν.Ιωνίασ κατά τθ ςυηιτθςθ αγωγϊν 
των δικθγόρων του Διμου κατϋαυτοφ για 
περιουςιακζσ διαφορζσ». 

 
 
τθ Νζα Φιλαδζλφεια και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα (Δεκελείασ 97-Γραφείο 
Δθμάρχου) ςιμερα τθν 1θ του μινα Φεβρουαρίου του ζτουσ 2019, θμζρα 
Παραςκευι και ϊρα 9 π.μ. ςυνιλκε ςε  τακτικι υνεδρίαςθ θ Οικονομικι Επιτροπι 
του Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ-Νζασ Χαλκθδόνασ μετά τθν υπϋαρικ. 2205/4/28-1-
2019 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Δθμάρχου και Προζδρου αυτισ κ. Αριςτείδθ 
Βαςιλόπουλου, που επιδόκθκε νομότυπα ςε κάκε μζλοσ χωριςτά και δθμοςιεφκθκε 
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του 
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Ν.3852/10, παριςταμζνου ωσ γραμματζα του τακτικοφ υπαλλιλου του Διμου κ. 
Πλζςςα Κων/νου με βακμό Αϋ. 
 
Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει θ νόμιμθ απαρτία, γιατί από τα εννζα (9) μζλθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ ιταν :      
 
ΠΑΡΟΝΣΕ 
 

1) Βαςιλόπουλοσ Αριςτείδθσ, Διμαρχοσ και Πρόεδροσ  2) Κόντοσ Απόςτολοσ, 
Αντιπρόεδροσ 3) Ανανιάδθσ Νικόλαοσ 4) Καλαμπόκθσ Ιωάννθσ 5) 
Ανεμογιάννθσ Γεϊργιοσ 6) Παπαλουκά Ευτυχία και 7) Πλάτανοσ Ελευκζριοσ, 
μζλθ. 

 
ΑΠΟΝΣΕ  
 

1) Γεωργαμλισ Λφςςανδροσ και 2) Σαβλαρίδθσ Παναγιϊτθσ, οι οποίοι δεν 
προςιλκαν, αν και νόμιμα κλθτεφκθκαν.  

 
 Ο κ. Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ υνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και 
ειςθγοφμενοσ το 5ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ είπε τα εξισ :  
 
Κυρίεσ και Κφριοι υνάδελφοι, 
 
Θζτω υπόψθ ςασ τθν αρικ. πρωτ. 1957/24-1-2019 ειςιγθςθ τθσ Πρ/νθσ του 
Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Νομικισ Τπθρεςίασ του Διμου επί του κζματοσ: 
 

                  ΘΕΜΑ : Λιψθ απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  

 

                  Παρακαλείςκε  για λιψθ απόφαςισ ςασ με τθν οποία κα δίδεται θ εντολι και 

πλθρεξουςιότθτα ςε δικθγόρο προκειμζνου να παραςτεί και να 

εκπροςωπιςει το Διμο Νζασ Φιλαδζλφειασ- Νζασ Χαλκθδόνασ ενϊπιον του 

Ειρθνοδικείου Ν. Ιωνίασ κατά τισ δικαςίμουσ, α) 6.2.2019 , β) 13.2.2019 και γ)  

10/4/2019 όπου ζχει οριςκεί να ςυηθτθκοφν οι αγωγζσ των Χρυςοςτόμου  

Χιτου – Κιάμου, Μενελάου Παπαδθμθτρίου και Ζαμπζτασ Δρόςου 

αντιςτοίχωσ, απάντων επί παγία αντιμιςκία δικθγόρων του Διμου. Οι 

ανωτζρω αγωγζσ ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Διμο ΝΦ-ΝΧ νομίμωσ και 

εμπροκζςμωσ. 

 

                 Σισ ανωτζρω υποκζςεισ προτείνεται να χειριςκεί, λόγω των εξειδικευμζνων 

γνϊςεων που απαιτοφνται, ο δικθγόροσ Ακθνϊν κ. Σρφφων Αναγνωςτόπουλοσ 

του Βαςιλείου (Ακαδθμίασ 61-Ακινα). 

 
 

ΑΔΑ: 6Υ3Υ46ΜΩ0Ι-ΠΡΣ



     Η ςυνολικι χρζωςθ για τα ζξοδα και τθν αμοιβι του Δικθγόρου για τθν 

εναςχόλθςθ με τισ τρεισ ανωτζρω υποκζςεισ ανζρχεται ςτο ποςό των εννιακοςίων 

τριάντα ευρϊ (930,00 €) και κα κακοριςκεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου 

ςε προςεχι ςυνεδρίαςθ αυτοφ. 

Καλείςκε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά. 

 
Μετά τθν ανωτζρω ενθμζρωςθ ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν 
τθσ Ο.Ε., κατά τθν οποία ανταλλάχτθκαν διάφορεσ απόψεισ που καταγράφονται ςτο 
αρικ. 4/2019 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνζχεια ο κ. Πρόεδροσ κάλεςε τθν Ο.Ε. 
να αποφαςίςει ςχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ τθν ειςιγθςθ του κ. Προζδρου, τισ διατάξεισ του 
άρκρου 72 παρ. 1ιε του Ν. 3852/10 («Καλλικράτθσ») και όλα τα ςχετικά με τισ 
υποκζςεισ ζγγραφα 

 
Α π ο φ α ς ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

(5 ΤΠΕΡ-2 ΑΠΟΧΕ) 

   Εγκρίνει,  λόγω των εξειδικευμζνων γνϊςεων που απαιτοφνται, τθν χοριγθςθ 
δικαςτικισ πλθρεξουςιότθτασ - εντολισ ςτο δικθγόρο Ακθνϊν Σρφφωνα 
Αναγνωςτόπουλο του Βαςιλείου (Ακαδθμίασ 61-Ακινα) όπωσ, ενεργϊν κατ’ εντολι 
και για λογαριαςμό του Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ – Νζασ Χαλκθδόνασ, παραςτεί 
και να εκπροςωπιςει το Διμο Νζασ Φιλαδζλφειασ- Νζασ Χαλκθδόνασ ενϊπιον του 
Ειρθνοδικείου Ν. Ιωνίασ κατά τισ δικαςίμουσ, α) 6.2.2019 , β) 13.2.2019 και γ)  
10/4/2019 όπου ζχει οριςκεί να ςυηθτθκοφν οι αγωγζσ των Χρυςοςτόμου  Χιτου – 
Κιάμου, Μενελάου Παπαδθμθτρίου και Ζαμπζτασ Δρόςου αντιςτοίχωσ, απάντων 
επί παγία αντιμιςκία δικθγόρων του Διμου. Οι ανωτζρω αγωγζσ ζχουν 
κοινοποιθκεί ςτο Διμο ΝΦ-ΝΧ νομίμωσ και εμπροκζςμωσ. 

     Η ςυνολικι χρζωςθ για τα ζξοδα και τθν αμοιβι του Δικθγόρου για τθν 

εναςχόλθςθ με τισ τρεισ ανωτζρω υποκζςεισ ανζρχεται ςτο ποςό των εννιακοςίων 

τριάντα ευρϊ (930,00 €) και κα κακοριςκεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου 

ςε προςεχι ςυνεδρίαςθ αυτοφ. 

 

 Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ τάχκθκαν οι κ.κ. Α.Κόντοσ και Ε.Πλάτανοσ, οι 

οποίοι απείχαν από τθν διενεργθκείςα ψθφοφορία. 

 
Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 14/2019 

Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπωσ ακολουκεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ                                   ΣΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουκοφν υπογραφζσ) 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ 
 

ΑΔΑ: 6Υ3Υ46ΜΩ0Ι-ΠΡΣ



 
 

Ακριβέσ Αντίγραφο                                       
Η Υπεφθυνη τησ Υπηρεςίασ                                          
Διεκπ/ςεωσ Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

               Λεβαντή Εμμανολία 
             

 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου 
2. Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  
3. Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματζα 
5. Αυτοτελζσ Σμιμα Νομικισ Τπθρεςίασ 
6. Σμιμα Τποςτιριξθσ Πολιτικϊν Οργάνων  
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