
 
 

   
 
 

         ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ  

Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-
Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 

 

   
Νέα Φηιαδέιθεηα   6/2/2019     
 
Αξηζ. Πξση. : 3449 

     Γ/νζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών 
Σμήμα Τποζηήπιξηρ  
Πολιηικών Οπγάνων  

 
Γπαθείο  Οικ. Δπιηποπήρ 

                         
 

Σασ. Γ/νζη:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα 
Πληπ.        : Πιέζζαο Κσλ/λνο 
Σηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  
 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 5/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 

 
Αξηζ. Απόθαζεο : 22/2019                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Εξοςζιοδόηηζη δικηγόπων Δήμος ζηο  
Διοικηηικό Ππωηοδικείο Αθηνών (ςπόθεζη 
αγωγήρ Κ.Καπαποςνάκη κλπ. καηά Δήμος 
για μιζθολογικέρ διαθοπέρ)» 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 6ε ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα 
Σεηάξηε θαη ώξα 9 π.κ. ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 
2799/5/1-2-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. 
Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά 
θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 
 
 



ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Κόληνο 
Απόζηνινο, Αληηπξόεδξνο 3) Αλαληάδεο Νηθόιανο 4) Καιακπόθεο 
Ησάλλεο θαη 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο, κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Παπαινπθά Δπηπρία 2) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 3)Γεσξγακιήο 
Λύζζαλδξνο  θαη 4) Πιάηαλνο Διεπζέξηνο,  νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.  

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο θαη εηζεγνύκελνο ην 5ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 1341/18-1-2019 εηζήγεζε ηεο Ννκ. 
πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξόζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
  Πξνο 
Σνλ θ. Γήκαξρν Ν.Φηι/θεηαο- Ν.Υαιθεδόλαο 
 
Σελ  12-6-19  εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10.00 κκ.  εθδηθάδεηαη ελώπηνλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 28νλ Μνλνκ.] ε από 11-10-16 [ 
ππ΄αξηζκ. εηζαγσγήο ΛΑ 5768/13-10-16] αίηεζε  ησλ Κσλ/λνπ  Καπαξνπλάθε 
θιπ. [ ζύλνιν 44 αηηνύληεο] θαηά ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδόλνο, κε ηελ 
νπνία δεηείηαη λα εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε  ζην αθξναηήξην ηνπ άλσ 
Γηθαζηεξίνπ ε από 16-3-16 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. ΓΑΚ 4477/2016]  αγσγή ηνπο , 
ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή εηο  έλα έθαζηνλ εμ απηώλ ησλ εηο απηήλ 
αλαθεξνκέλσλ  ρξεκαηηθώλ πνζώλ θαη  δε λνκηκνηόθσο πνπ αθνξά ηελ ππό 
ηνπ άξζξνπ 14 λ. 3016/02 εηδηθή παξνρή – εηδηθό επίδνκα εμνκάιπλζεο 
δηαθνξώλ  176 επξώ . 
 
Πξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο- Ν. 
Υαιθεδόλνο, όπσο κεηνλνκάζζε ν Γήκνο Φηι/θεηαο- Υαιθεδόλνο  δπλάκεη 
ηνπ ΠΓ 71/17 [ ΦΔΚ 104/Α/ 26-7-17] σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ Γήκνπ  
Ν.Φηι/θεηαο [ άξζξν 1 θαη 283 Ν. 3852/10],  παξαθαιώ λα κνπ ρνξεγήζεηε 
ζρεηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ λα  εμνπζηνδνηεί ηνπο επί 
παγία αληηκηζζία πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ηεο ΝΤΓΝΦ-ΝΥ θ.θ  Εακπέηα 
Γξόζνπ, Μελέιαν Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζόζηνκν Υήην- Κηάκν όπσο από 
θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο εμ απηώλ θαη δηά ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ 
Ν.Φηιαδέιθεηαο- Ν.Υαιθεδόλνο , σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ Γήκνπ Ν. 
Φηι/θεηαο, παξαζηεί ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 28νλ 
Μνλνκ.] θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 12-6-19    ή ηελ ηπρόλ κεη αλαβνιή ηνηαύηε  
πξνο απόθξνπζε ηεο από  11-10-16 [ ππ΄αξηζκ. εηζαγσγήο ΛΑ 5768/13-10-
16] αίηεζεο  ησλ Κσλ/λνπ Καπαξνπλάθε  θιπ. [ ζύλνιν 44 αηηνύληεο] θαηά 
ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδόλνο, κε ηελ νπνία δεηείηαη λα εηζαρζεί πξνο 
ζπδήηεζε  ζην αθξναηήξην ηνπ άλσ Γηθαζηεξίνπ ε από 16-3-16 [ ππ΄αξηζκ. 
θαηαζ. ΓΑΚ 4477/2016]  αγσγή ηνπο , ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή εηο  έλα 
έθαζηνλ εμ απηώλ ησλ εηο απηήλ αλαθεξνκέλσλ  ρξεκαηηθώλ πνζώλ θαη  δε 
λνκηκνηόθσο πνπ αθνξά ηελ ππό ηνπ άξζξνπ 14 λ. 3016/02 εηδηθή παξνρή – 
εηδηθό επίδνκα εμνκάιπλζεο δηαθνξώλ  176 επξώ ,, θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην 
έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα. 
        



Παξάιιεια δε πξνο πξνζηαζία ηνπ  Γήκνπ Ν.Φηι/θεηαο- Ν.Υαιθεδόλνο,σο 
θαζνιηθνύ δηαδόρνπ   ηνπ  Γήκνπ Ν.Φηι/θεηαο [ άξζξν 1 θαη 283 Ν. 3852/10] 
θαη πξνο απόθξνπζηλ ηεο σο άλσ αγσγήο, παξαθαιώ λα κνπ γλσξίζεηε ην 
αξγόηεξν κέρξη ηελ 12-4-2019 : 
1.- ηελ έλλνκε ζρέζε πνπ ζπλδέεη θάζε ελάγνληα κε ηνλ Γήκν Ν.Φηι/θεηαο 
θαηά ην έλδηθν ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ζήκεξα, πνίν ην αληηθείκελν ηεο 
απαζρόιεζεο ελόο εθάζηνπ, ηνλ ηξόπν θαζνξηζκνύ ησλ απνδνρώλ ηνπο[ 
δει. εάλ ακείβνλην βάζεη Δ ή βάζεη ηνπ Ν. 2470/97  θαη ελ ζπλερεία κε ηνλ 
Ν. 3205/03 ν θάζε έλαο μερσξηζηά. 
2.- ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ελόο εθάζηνπ, ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 
θαηαβαιινκέλσλ κεληαίσλ απνδνρώλ θαη ησλ ινηπώλ παξνρώλ, επηδνκάησλ, 
απνδεκηώζεσλ από νπνηαδήπνηε πεγή θαη αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ 
ιακβάλεη ν θάζε έλαο εμ απηώλ θαηά ην έλδηθν ρξνληθό δηάζηεκα. 
3.- εάλ ιακβάλνπλ έμνδα θίλεζεο σο θαη θίλεηξν απόδνζεο θαηά ην έλδηθν 
ρξνληθό δηάζηεκα, ζε πνίν πνζό αλέξρνληαη ηαύηα θαη από πόηε ρνξεγνύληαη 
ζε θάζε έλα εμ απηώλ. 
4.- εάλ ρνξεγήζεθε ζε θάζε έλα εμ απηώλ θάπνηα εηδηθή παξνρή ή επίδνκα 
πνπ λα  δηαηεξήζεθε σο πξνζσπηθή δηαθνξά κεηνύκελε από νπνηαδήπνηε  
κειινληηθή παξνρή λένπ επηδόκαηνο, παξνρήο ή απνδεκηώζεσο ή από 
αύμεζε ηνπ θηλήηξνπ απόδνζεο. 
5.- λα κνπ δνζνύλ νη έγγξαθεο απόςεηο ηεο Τπεξεζίαο επί ησλ ιόγσλ, 
βάζεσλ, αηηεκάησλ, θνλδπιίσλ θιπ. ηεο ππό θξίζηλ αγσγήο, ηπρόλ εγθύθιηνη, 
έγγξαθα, ζπκβάζεηο, εγθξίζεηο θιπ. ηεο Γηνηθήζεσο  θαη κάιηζηα όια ηα 
πξνεγνύκελα εηο δηπινύλ. 
 

Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ 
κειώλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ 
θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 5/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. 
Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο») θαη όια ηα 
ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα 

 
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   ομόθωνα 

 
Δξοςζιοδοηούνηαι νη  επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη ηεο 
Ννκηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Ν. Φηι/θεηαο- Ν. Υαιθεδόλνο  θ.θ  Εακπέηα 
Γξόζνπ, Μελέιανο Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζόζηνκνο Υήηνο- Κηάκνο,  όπσο 
κεηνλνκάζζε ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο δπλάκεη ηνπ ΠΓ 71/17 [ 
ΦΔΚ 104/Α/ 26-7-17] σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ Γήκνπ  Ν.Φηι/θεηαο [ άξζξν 
1 θαη 283 Ν. 3852/10],  όπσο από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο απηώλ 
παπαζηούν ελώπηνλ ηνπ  Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ  [ ηκ. 28νλ 
Μνλνκ.] θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 12-6-2019    ή ηελ ηπρόλ κεη αλαβνιή ηνηαύηε  
πξνο απόθξνπζε ηεο από  11-10-16 [ ππ΄αξηζκ. εηζαγσγήο ΛΑ 5768/13-10-
16] αίηεζεο  ησλ Κων/νος Καπαποςνάκη   θιπ. [ ζύλνιν  44 αηηνύληεο] θαηά 
ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδόλνο, κε ηελ νπνία δεηείηαη λα εηζαρζεί πξνο 
ζπδήηεζε  ζην αθξναηήξην ηνπ άλσ Γηθαζηεξίνπ ε από 16-3-16 [ ππ΄αξηζκ. 
θαηαζ. ΓΑΚ 4477/2016]  αγσγή ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή εηο έλα έθαζηνλ 
εμ απηώλ ησλ εηο απηήλ αλαθεξνκέλσλ  ρξεκαηηθώλ πνζώλ θαη  δε 
λνκηκνηόθσο πνπ αθνξά ηελ ππό ηνπ άξζξνπ 14 λ. 3016/02 εηδηθή παξνρή – 
εηδηθό επίδνκα εμνκάιπλζεο δηαθνξώλ  176 επξώ, θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην 
έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα. 
 
 
 



    

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 22/2019 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ 
 
 

 
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο                                       
Η Υπεύθςνη ηηρ Υπηπεζίαρ                                          
Διεκπ/ζεωρ Απσείος-Ππωηοκόλλος  
 

           Λεβανηή Εμμανολία 
 
 
 

Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Απηνηειέο Σκήκα  Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ 
4. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
5. Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
6. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
7. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  


