
 
 

   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια   8/10/2018      
Αριθ. Πρωτ. : 25831/9-10-2018 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 41/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 262/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Χορήγηση δικαστικής πληρεξουσιότητας - 
εντολής στο δικηγόρο Αθηνών Κυριάκο 
Ουλκέρογλου για εκπροσώπηση του Δήμου στις 
31/10/2018 και 21/11/2018 στο Ειρηνοδικείο 
Ν.Ιωνίας». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 3 του μήνα Οκτωβρίου 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. 24833/41/28-9-2018 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΄. 
 

ΑΔΑ: 7ΣΥΨ46ΜΩ0Ι-ΒΣΙ



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) Ανανιάδης Νικόλαος 4) Καλαμπόκης Ιωάννης 5) Παπαλουκά 
Ευτυχία 6) Ανεμογιάννης Γεώργιος 7) Ταβλαρίδης Παναγιώτης και 8) 
Πλάτανος Ελευθέριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα 
κλητεύθηκε.  

 

 
 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 24391/25-9-2018 εισήγηση του Ιδιαιτέρου 
Γραφείου Δημάρχου του Δήμου επί του θέματος: 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για τη χορήγηση δικαστικής πληρεξουσιότητας – εντολής στον 
δικηγόρο Αθηνών Κυριάκο Ουλκέρογλου για εκπροσώπηση του Δήμου στις 31-10-
2018 και στις 21-11-2018 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας 
 

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 παρ. 1, περίπτωση ιε του ν. 3852/2010 
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της ορίζει την 
πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας 
του, σε όσους Δήμους, είτε έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, 
είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα 
δικαστήρια.  

Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν 
έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφαση 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 την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του 
Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).    

Α) Παράσταση και εκπροσώπηση του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΕΦΕΙΑΣ -ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας των αγωγών των 1. Ζαμπέτας 
Δρόσου του  Γεωργίου Δικηγόρου επί παγία αντιμισθία του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας, και 2. Μενελάου Παπαδημητρίου του Νικολάου 
Δικηγόρου επί παγία αντιμισθία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας, κατά 
του ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ κατά  τη δικάσιμο της 31-
10-2018 και 21-11-2018 και σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή Δικάσιμο. 
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1.   Με  την από 5-1-2017 με ΓΑΚ 91/2017 και ΕΑΚ 1/2017 αγωγή ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας η Ζαμπέτα Δρόσου του  Γεωργίου ζητά να 
αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας -Νέας Χαλκηδόνας  να 
της καταβάλλει από 1-4-2012 Έως 31-12-2015 το επίδομα θέσης ευθύνης 
Προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας -Νέας 
Χαλκηδόνας  ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των 6.069,60 ευρώ ,καθώς και το 
ποσό των 7.200 ευρώ για το διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2016 ,να 
αναγνωριστεί  η υποχρέωση του Δήμου να  εξακολουθεί και μετά την 1-1-2017 και 
στη συνέχεια να της καταβάλλει το εν λόγω επίδομα  θέσης ευθύνης Προϊσταμένης 
της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας -Νέας Χαλκηδόνας .Να 
καταδικασθεί ο Δήμος να της καταβάλλει συνολικά το ποσό των 13.269,60 ευρώ 
νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 
εξόφλησή της και να καταδικασθεί ο Δήμος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη.  

2. Με  την από 30-12-2016 με ΓΑΚ 4186/2016 και ΕΑΚ 101/2016 αγωγή 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας ο Μενέλαος Παπαδημητρίου του Νικολάου 
ζητά να αναγνωρισθεί ότι ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας -Νέας Χαλκηδόνας οφείλει 
να του καταβάλλει από 1-1-2015 έως 31-12-2016 το βασικό μισθό του βαθμού Α της 
κατηγορίας ΠΕ με την προσθήκη χρονοεπιδόματος σε ποσοστό 2% για κάθε 2 έτη 
της δικηγορίας του .Να αναγνωριστεί η υποχρέωση του Δήμου να εξακολουθεί και 
μετά την 1-1-2013 και εν πάση περιπτώσει και μετά την 1-1-2015 και στη συνέχεια 
να του καταβάλλει το εν λόγω χρονοεπίδομα και να καταδικασθεί Ο δήμος να του 
καταβάλλει σε γενικό σύνολο για τα έτη 2015 και 2016 το χρονοεπίδομα το οποίο 
ανέρχεται στο ποσόν των 15.845,52 ευρώ ,νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής 
και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του και να καταδικασθεί ο Δήμος στην 
εν γένει δικαστική του δαπάνη.  

Για την αντίκρουση των ανωτέρω αγωγών  ο δικηγόρος θα προβεί σε έρευνα 
νομολογίας, σύνταξη προτάσεων, προσθήκη-αντίκρουση, αξιολόγηση μαρτυρικών 
καταθέσεων και έκδοση γραμματίου προείσπραξης ΔΣΑ και για τους δύο 
δικηγόρους επί παγία αντιμισθία του Δήμου, το συνολικό κόστος των οποίων 
ανέρχεται στο ποσό 1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (744 ευρώ για 
έκαστο δικηγόρο επί παγία αντιμισθία του Δήμου). 

Για τις ανωτέρω υποθέσεις να εξουσιοδοτηθεί και να χειριστεί, λόγω των 
εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται και διαθέτει καθώς και να λάβει γνώση 
της δικογραφίας, ο δικηγόρος Αθηνών Κυριάκος Ουλκέρογλου. 

Η συνολική χρέωση για τα έξοδα και την αμοιβή του Δικηγόρου για την ενασχόληση 
και των δυο ανωτέρων υποθέσεων ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων 
ογδόντα οκτώ  ευρώ (1.488,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καθορισθεί 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε προσεχή συνεδρίαση αυτού. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείσθε όπως εγκρίνετε τη χορήγηση δικαστικής 
πληρεξουσιότητας – εντολής στον δικηγόρο Αθηνών Κυριάκο Ουλκέρογλου για τις 
ανωτέρω δύο υποθέσεις (στις 31/10/2018 και 21/11/2018). 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 
αριθ. 41/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. 
να αποφασίσει σχετικά. 
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Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1ιε του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), την οικονομική προσφορά του 
δικηγόρου κ. Κ.Ουλκέρογλου και όλα τα σχετικά με τις υποθέσεις έγγραφα 

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

(7 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) 

   Εγκρίνει,  λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται, την χορήγηση 
δικαστικής πληρεξουσιότητας - εντολής στο δικηγόρο Αθηνών Κυριάκο 
Ουλκέρογλου όπως, ενεργών κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, αναλάβει εξ ολοκλήρου το χειρισμό των 
υποθέσεων:   

 

Παράσταση και εκπροσώπηση του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΕΦΕΙΑΣ -ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας των αγωγών των 1. Ζαμπέτας 
Δρόσου του  Γεωργίου Δικηγόρου επί παγία αντιμισθία του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας, και 2. Μενελάου Παπαδημητρίου του Νικολάου 
Δικηγόρου επί παγία αντιμισθία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας, κατά 
του ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ κατά  τη δικάσιμο της 31-
10-2018 και 21-11-2018 και σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή Δικάσιμο. 
 

     Η συνολική χρέωση για τα έξοδα και την αμοιβή του Δικηγόρου για την 

ενασχόληση με τις δυο ανωτέρω υποθέσεις ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 

τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (1.488,00€),  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (744 

ευρώ για έκαστο δικηγόρο επί παγία αντιμισθία του Δήμου) και θα καθορισθεί με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε προσεχή συνεδρίαση αυτού. 

 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Ελ.Πλάτανος, ο οποίος απείχε 

από την διεξαχθείσα ψηφοφορία. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 262/2018 

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 
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Εσωτερική Διανομή :  
 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών  
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 
6. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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