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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της αριθ. 52/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 
Αριθ. Απόφασης : 364/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση παράστασης στο Α΄ Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Αθηνών και Δήλωση 
Πολιτικής Αγωγής εκ μέρους του Δήμου κατά 
των ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ κ.λ.π.» 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 18 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
33395/52/14-12-2018 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) Ανανιάδης 
Νικόλαος 3) Καλαμπόκης Ιωάννης 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5) 
Ανεμογιάννης Γεώργιος και 6) Ταβλαρίδης Παναγιώτης, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 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 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 33000/11-12-2018 εισήγηση του Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του θέματος:  
 
ΘΕΜΑ:  Εντολή και πληρεξουσιότητα για παράσταση στο Α΄ Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Αθηνών στις 14.1.2019 και Δήλωση Πολιτικής Αγωγής εκ 
μέρους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας για το ποσό των 44 
ευρώ με επιφύλαξη κατά των ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ κ.λπ. προς 
αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο Δήμος ή σε όποια μετ’ αναβολή 
δικάσιμο. 
 
Σχετ. Η  αριθμ. 16175/2018 Κλήση μάρτυρα του Εισαγγελέως 
Πλημμελειοδικών Αθηνών.  
 
 

---------------------------------…..-------------------------------- 

     Στις 30.11.2018 επιδόθηκε στο Δήμο ης ως άνω  αριθμ. 16175/2018 
Κλήση μάρτυρα του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών με την οποία  
καλείται ο κ. Δήμαρχος στις 14.1.2019  στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών  να καταθέσει ως μάρτυρας στην ποινική 
δίκη κατά του κατηγορούμενου ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ του Σωτηρίου 
κ.λπ. 
 
 
     Εν όψει της ανωτέρω εκδικάσεως της υποθέσεως και προς 
υπεράσπιση των συμφερόντων του ΔΝΦ-ΝΧ και υποστήριξη της 
κατηγορίας  παρακαλώ όπως:  
 
     Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας 
Χαλκηδόνας χορηγήσει εντολή και πληρεξουσιότητα στους επί παγία 
αντιμισθία δικηγόρους του ΔΝΦ-ΝΧ (Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαο 
Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο Χήτο-Κιάμο) όπως παραστούν κατά 
την εκδίκαση της εν λόγω υποθέσεως  ή σε κάθε μετ΄αναβολήν ταύτης 
εκδίκαση από κοινού ή κατά μόνας  ενώπιον του Α΄ Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 14.1.2019και 



υποστηρίξουν τις  κατηγορίες  όπως αυτές αναφέρονται στο 
κατηγορητήριο, εξετάζοντας μάρτυρες και  υποβάλλοντας  και σχετικά 
έγγραφα και συνάμα δηλώνοντας παράσταση πολιτικής αγωγής για το 
ποσό των 44 ευρώ με επιφύλαξη κατά των ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ κ.λπ. 
προς αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο Δήμος .  
 
    Για όποια περαιτέρω διευκρίνιση - συνεργασία είμαστε στη διάθεσή σας.  

 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 52/2018 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 
του άρθρου 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 
 
Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στους επί παγία αντιμισθία 
δικηγόρους του ΔΝΦ-ΝΧ (κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαο Παπαδημητρίου και 
Χρυσόστομο Χήτο-Κιάμο) όπως παραστούν κατά την εκδίκαση της 
υποθέσεως της  ποινικής δίκης κατά του κατηγορούμενου ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ 
ΤΑΞΙΑΡΧΗ του Σωτηρίου κ.λπ. ή σε κάθε μετ΄αναβολήν ταύτης εκδίκαση, από 
κοινού ή κατά μόνας, ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών 
κατά τη δικάσιμο της 14ης.1.2019 και υποστηρίξουν τις  κατηγορίες,  όπως 
αυτές αναφέρονται στο κατηγορητήριο, εξετάζοντας μάρτυρες και  
υποβάλλοντας  και σχετικά έγγραφα και συνάμα δηλώνοντας παράσταση 
πολιτικής αγωγής για το ποσό των 44 ευρώ με επιφύλαξη κατά των 
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ κ.λπ. προς αποκατάσταση της ζημίας που 
υπέστη ο Δήμος.  

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 364/2018 
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. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
4. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  


