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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 32/2018 έκτακτης  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 197/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Εξουσιοδότηση παράστασης δικηγόρων στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο για την ανάκληση της 
αριθ. 171/18 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου». 
 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) 
σήμερα στις 13 του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. 
συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 18585/12-7-2018 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 παρ. 6 του Ν.3852/10, 
παρισταμένου ως γραμματέα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσας 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) 
Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Καλαμπόκης Ιωάννης και 7) Κουμαριανός 
Ευάγγελος, αναπληρωματικό μέλος πλειοψηφίας. 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  

 
1) Γαλαζούλα Αλίκη  2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3)  Πλάτανος Ελευθέριος, οι 

οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
 
 
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 τα εξής :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 18342/11-7-2018 εισήγηση της Νομ. Συμβούλου 
του Δήμου κ. Ζ.Δρόσου και την αριθ. πρωτ. 18471/11-7-2018 εισήγηση του κ. 
Δημάρχου επί του θέματος:  
 
Α) 
 
Προς 
Την Οικονομική Επιτροπή 
Δήμου   Ν.Φιλαδέλφειας- Ν.Χαλκηδόνος 
 
 
Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 και προς αποφυγή άμεσου, 
κατεπείγοντος και προφανούς κινδύνου  ως και ζημίας των συμφερόντων του Δήμου 
Ν.Φιλαδέλφειας- Ν.Χαλκηδόνος κατέθεσα την 4-7-18  ενώπιον του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου  ως νόμιμος εκπρόσωπος και δια λογ/σμό του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας- 
Ν.Χαλκηδόνος την με υπ΄αριθμ. πρωτ.   ΔΝΦ-ΝΧ  16188/2-7-18  από 2-7-18 [ 
υπ΄αριθμ. καταθ. 2089/4-7-18] αίτηση  του Δήμου Ν.Φιλ/φειας  - Ν.Χαλκηδόνος για 
την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 171/18 πράξεως του ΣΤ΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος και της εταιρείας με την επωνυμία < 
Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης ΑΕ > με αντικείμενο την προμήθεια 
μέσω  χρηματοδοτικής μίσθωσης [ leasing >  τριών απορριμματοφόρων και 
τεσσάρων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών με ανατρεπόμενη καρότσα, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 855.360,00 ευρώ [ χωρίς ΦΠΑ] για τις ανάγκες του 
Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος. 
 
Την  ως άνω  αίτηση  υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΦΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2  του Ν. 3852/10. 
 
 
Β) 
 
Προς 
Τον κ. Δήμαρχο Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος 
 
 
 



 Επί της κοινοποιηθείσης την 4-7-18   στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος [ 
υπ΄αριθμ. πρωτ.  17599/4-7-18] κλήσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου [ τμήμα  VI] , 
σας  γνωρίζω τα κάτωθι. 
 Την 18-7-18 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 πμ. συζητείται ενώπιον του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου [ τμήμα  VI] η από 2-7-18 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 2089/4-7-18] αίτηση του 
Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος για την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 171/18 πράξεως 
του ΣΤ΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η 
υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος και 
της εταιρείας με την επωνυμία < Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης ΑΕ > 
με αντικείμενο την προμήθεια μέσω  χρηματοδοτικής μίσθωσης [ leasing >  τριών 
απορριμματοφόρων και τεσσάρων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών με ανατρεπόμενη 
καρότσα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 855.360,00 ευρώ [ χωρίς ΦΠΑ] για 
τις ανάγκες του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος. 
Προς προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου Ν. Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος και προς  
υποστήριξη της ως άνω αιτήσεως ανακλήσεως παρακαλώ όπως  χορηγήσετε στους 
επί παγία αντιμισθία πληρ. δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας ΔΝΦ-ΝΧ κ.κ Ζαμπέτα 
Δρόσου, Μενέλαο Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο Χήτο- Κιάμο σχετική απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία να εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω , όπως 
από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος αυτών παρασταθούν ενώπιον του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου [ τμήμα  VI] κατά την δικάσιμο της 18-7-18 ή την τυχόν μετ΄αναβολή 
τοιαύτη προς  υποστήριξη της ως  άνω από  2-7-18 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 2089/4-7-18] 
αίτησης του Δήμου Ν.Φιλ/φειας  - Ν.Χαλκηδόνος για την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 
171/18 πράξεως του ΣΤ΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε 
ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- 
Ν.Χαλκηδόνος και της εταιρείας με την επωνυμία < Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών 
Α. Καούσης ΑΕ > με αντικείμενο την προμήθεια μέσω  χρηματοδοτικής μίσθωσης [ 
leasing >  τριών απορριμματοφόρων και τεσσάρων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών με 
ανατρεπόμενη καρότσα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 855.360,00 ευρώ [ 
χωρίς ΦΠΑ] για τις ανάγκες του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος., καταθέτοντας 
προς τούτο έγγραφα και υπομνήματα.  
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 
αριθ. 32/2018 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. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα 
σχετικά με την υπόθεση στοιχεία και έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την κατατεθείσα κατ΄εφαρμογή του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 και 
προς αποφυγή άμεσου, κατεπείγοντος και προφανούς κινδύνου  ως και ζημίας των 
συμφερόντων του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας- Ν.Χαλκηδόνος την 4-7-18  ενώπιον του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου  από τον κ. Δήμαρχο, ως νόμιμου εκπροσώπου και δια λογ/σμό 
του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας- Ν.Χαλκηδόνος, της με υπ΄αριθμ. πρωτ.   ΔΝΦ-ΝΧ  
16188/2-7-18  από 2-7-18 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 2089/4-7-18] αίτησης  του Δήμου 
Ν.Φιλ/φειας  - Ν.Χαλκηδόνος για την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 171/18 πράξεως 
του ΣΤ΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η 
υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος και 
της εταιρείας με την επωνυμία < Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης ΑΕ > 
με αντικείμενο την προμήθεια μέσω  χρηματοδοτικής μίσθωσης [ leasing >  τριών 
απορριμματοφόρων και τεσσάρων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών με ανατρεπόμενη 
καρότσα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 855.360,00 ευρώ [ χωρίς ΦΠΑ] για 
τις ανάγκες του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος. 
 

 



 
Επίσης, εξουσιοδοτούνται οι επί παγία αντιμισθία πληρ. δικηγόροι της Νομικής 
Υπηρεσίας ΔΝΦ-ΝΧ κ.κ Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαος Παπαδημητρίου και Χρυσόστομος 
Χήτος- Κιάμος  όπως από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος αυτών παρασταθούν 
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου [ τμήμα  VI] κατά την δικάσιμο της 18-7-2018 ή 
την τυχόν μετ΄αναβολή τοιαύτη προς  υποστήριξη της αναφερομένης στην εισήγηση 
της παρούσας από  2-7-18 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 2089/4-7-18] αίτησης του Δήμου 
Ν.Φιλ/φειας  - Ν.Χαλκηδόνος για την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 171/18 πράξεως 
του ΣΤ΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η 
υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος και 
της εταιρείας με την επωνυμία < Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης ΑΕ > 
με αντικείμενο την προμήθεια μέσω  χρηματοδοτικής μίσθωσης [ leasing >  τριών 
απορριμματοφόρων και τεσσάρων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών με ανατρεπόμενη 
καρότσα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 855.360,00 ευρώ [ χωρίς ΦΠΑ] για 
τις ανάγκες του Δήμου Ν.Φιλ/φειας- Ν.Χαλκηδόνος, καταθέτοντας προς τούτο 
έγγραφα και υπομνήματα.  
 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 197/2018 
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. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 
4. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
5. Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 
6. Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών 
7. Τμήμα Προμηθειών 
8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
9. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  


