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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από το πρακτικό τθσ αρικ. 15/2020 τακτικισ υνεδρίαςθσ 

τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ-Νζασ Χαλκθδόνασ 
 

Αρικ. Απόφαςθσ : 80/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Λιψθ απόφαςθσ για τθν εκπροςϊπθςθ του 
Διμου κατά τθ ςυηιτθςθ αγωγϊν των δικθγόρων 
του κ.κ. Ζ.Δρόςου και Μ.Παπαδθμθτρίου ςτο 
Ειρθνοδικείο Ν.Ιωνίασ (διαδικαςία περιουςιακϊν 
διαφορϊν)». 

 
 
τθ Νζα Φιλαδζλφεια και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα (Δεκελείασ 97-Γραφείο 
Δθμάρχου) ςιμερα ςτισ 29 του μινα Απριλίου του ζτουσ 2020, θμζρα Σετάρτθ και 
ϊρεσ 10-11 π.μ. ςυνιλκε ςε  διά τθλεδιάςκεψθσ τακτικι υνεδρίαςθ, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 10 παρ. 1 τθσ ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Αϋ/11-3-2020) κακϊσ και 
αυτζσ τθσ αρικ. 40 εγκυκλίου του ΤΠ.Ε. ςτα πλαίςια των λθφκζντων μζτρων για τον 
περιοριςμό τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ, θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Νζασ 
Φιλαδζλφειασ-Νζασ Χαλκθδόνασ μετά τθν υπϋαρικ. 8461/16/24-4-2020 ζγγραφθ 



πρόςκλθςθ του Δθμάρχου και Προζδρου αυτισ κ. Ιωάννθ Βοφρου, που επιδόκθκε 
νομότυπα ςε κάκε μζλοσ χωριςτά και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του 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 (ςυμμετζχοντεσ) 

 
1) Βοφροσ Ιωάννθσ, Διμαρχοσ και Πρόεδροσ  2) Σάφασ Ηλίασ, Αντιπρόεδροσ 3) 

Παπακϊςτα Ανκι 4)  Μπερδζςθσ πυρίδων 5) Κανταρζλθσ Δθμιτριοσ 6) 
Σομποφλογλου Κωνςταντίνοσ και 7) ερετάκθσ Νικόλαοσ μζλθ. 

 
ΑΠΟΝΣΕ (δεν ςυμμετείχαν) 
 
1) Βαςιλόπουλοσ Αριςτείδθσ, ο οποίοσ μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ (e-mail) 

διλωςε ότι αδυνατεί να ςυμμετάςχει ςτθν υνεδρίαςθ λόγω ανειλθμμζνων 
υποχρεϊςεων και 2) Γρετηελιάσ Παντελισ.  

 
 Ο κ. Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ υνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και 
ειςθγοφμενοσ το 6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ είπε τα εξισ :  
 
Κυρίεσ και Κφριοι υνάδελφοι, 
 
Θζτω υπόψθ ςασ τισ αρικ. πρωτ. 8116/13-4-2020 και 8194/15-4-2020 ειςθγιςεισ 
του Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Νομικισ Τπθρεςίασ του Διμου επί του κζματοσ: 
 
Α) 
 
                 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

      ΘΕΜΑ: Εντολι & Πλθρεξουςιότθτα εκ μζρουσ του ΔΝΦ-ΝΧ ςε δικθγόρο 
για τισ μεταξφ εμοφ και του Διμου ανοιγείςεσ δίκεσ μετά ςχετικζσ αγωγζσ 
μου ενϊπιον του Ειρθνοδικείου Νζασ Ιωνίασ (Ειδικι Διαδικαςία 
Περιουςιακϊν Διαφορϊν – Αμοιβϊν) 
 

                 -------------------------------------…------------------------------------ 
Αξιότιμε κ. Διμαρχε του ΔΝΦ-ΝΧ ,  
  ςτισ 6.5.2020 ζχουν προςδιοριςκεί να ςυηθτθκοφν ενϊπιον του 
Ειρθνοδικείου Νζασ Ιωνίασ Αττικισ (Εργατικά/Αμοιβζσ): Α) θ από 
31.12.2019 Αγωγι μου με ΓΑΚ 5763/2019 και ΕΑΚ 67/2019 και με Αρικμό 
Πινακίου 3 (κατάκεςθ αυτισ 31.12. 2019) ΚΑΣΑ του Διμου Νζασ 
Φιλαδζλφειασ-Νζασ Χαλκθδόνασ .- Και Β) θ από 31.12.2019 Αγωγι μου με 
ΓΑΚ 5764/2019 και ΕΑΚ 68/2019 και με Αρικμό Πινακίου 4 (κατάκεςθ 
αυτισ 31.12. 2019) ΚΑΣΑ του Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ-Νζασ 
Χαλκθδόνασ. 
 
     Οι εν λόγω αγωγζσ μου ζχουν κοινοποιθκεί νομίμωσ και εμπροκζςμωσ 
ςτο Διμο Νζασ Φιλαδζλφειασ-Νζασ Χαλκθδόνασ ςτισ 31.12.2019 ωσ τοφτο 
αποδεικνφεται από τισ υπ’ αρικμ. 1018Βϋ/31.12.2019 και 
1019Βϋ/31.12.2019  Εκκζςεισ Επιδόςεωσ τθσ Δικαςτικισ Επιμελιτριασ τθσ 



Περιφζρειασ Εφετείου Ακθνϊν, με ζδρα το Πρωτοδικείο Ακθνϊν 
ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ. ΜΑΝΣΕ (οδόσ ταδίου αρ. 51), αντίγραφο δε των εν 
λόγω εκκζςεων επιδόςεωσ ςασ διαβιβάηεται με το παρόν ςθμείωμά μου. 
 
     Εν όψει τθσ ςυηθτιςεωσ των εν λόγω αγωγϊν μου παρακαλϊ όπωσ 
προβείτε, μζςω τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του ΔΝΦ-ΝΧ, ςε οριςμό 
Πλθρεξουςίου Δικθγόρου υπεράςπιςθσ των ςυμφερόντων του Διμου Νζασ 
Φιλαδζλφειασ-Νζασ Χαλκθδόνασ. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΑ Α ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΣΑ ΕΞΗ, ΗΣΟΙ: 
 
     Α) τθν αγωγι μου *ςφμφωνα με τθν τελευταία απογραφι του ζτουσ 
2011, ο Διμοσ μασ ζχει πλθκυςμό 35.556 κατοίκουσ (ΦΕΚ 699/20-3-2014 
τεφχοσ Βϋ) και  επομζνωσ  είχα δικαίωμα  προςαφξθςθσ ςτο ςφνολο τθσ 
αντιμιςκίασ μου κατά είκοςι τοισ εκατό (20 % ) από τθν ψιφιςθ του 
παραπάνω νόμου  3274/2004  μζχρι και ςιμερα + για προςαφξθςθ 20% επί 
του ςυνόλου τθσ αντιμιςκίασ μου για το χρονικό διάςτθμα από 1-4-2017  
μζχρι  31-12- 2019 ο εναγόμενοσ Διμοσ Ν.Φιλαδζλφειασ- Ν.Χαλκθδόνασ μου 
οφείλει για το χρονικό διάςτθμα από 1-4-17 ζωσ 31-12-19 για τισ αιτίεσ που 
αναφζρονται ςτο ιςτορικό αυτισ  το ςυνολικό ποςό των δϊδεκα χιλιάδων 
εξακοςίων τριάκοντα πζντε και ςαράντα λεπτϊν *12.635,40+ ευρϊ* δθλ. 
3.436,20 + 4.596,00 + 4.603,20 = 12.635,40 ευρϊ+νομιμοτόκωσ από τθσ 
επομζνθσ επιδόςεωσ τθσ αγωγισ μζχρισ εξοφλιςεωσ. 
 
ΔΕΔΙΚΑΜΕΝΟ 
θμειοφται δε ότι επί ομοίασ μου αγωγισ το ηιτθμα τοφτο εκρίθη adhoc με 
την αριθμ. 58/ 2019 απόφαςη του αυτοφ Δικαςτηρίου δηλ. του 
Ειρηνοδικείου Νζασ Ιωνίασ - εκδοθείςα κατά την ειδική διαδικαςία 
περιουςιακών διαφορών (Διαφορζσ από αμοιβζσ)και ςυγκεκριμζνα επί τησ 
από 31.12.2018 αγωγήσ μου (με ΓΑΚ: 6459/2018)και η οποία κατζςτη ήδη 
τελεςίδικοσ. 
 
     Β) τθν αγωγι μου για το χρονοεπίδομα, αιτοφμαι και μου οφείλει ο 
εναγόμενοσ Διμοσ να μου καταβάλλει από 1-1-2017 ζωσ 2.4.2019 
(δεδομζνου ότι τθν 2.4.2018 ςυμπλιρωςα τθν 18θ 2ετία από τθσ εγγραφισ 
μου ςτο ΔΑ) το ςυνολικό ποςό των (8.375,55 το ζτοσ 2017 + 8526,48 το 
ζτοσ 2018 + 2.131,62 το ζτοσ 2019) δζκα εννζα χιλιάδων τριάντα τριϊν  
ευρϊ και εξιντα πζντε λεπτϊν (19.033,65 ευρϊ), νομιμότοκα από τθν 
επομζνθ θμζρα τθσ επίδοςθσ τθσ αγωγισ και μζχρι τθν πλιρθ εξόφλθςθ. 
 
ΔΕΔΙΚΑΜΕΝΟ 
θμειοφται ότι ωσ προσ το χρονοεπίδομά μου υπάρχει δεδικαςμζνο αφοφ 
εξεδόκθ adhoc θ υπ’ αρικμ. 13/2019 απόφαςθ του Τμετζρου Δικαςτθρίου 
επί τθσ από 30.12.2016 αγωγισ μου κατά του εναγομζνου Διμου, 
απόφαςθ που κατζςτθ τελεςίδικοσ και ιδθ αμετάκλθτοσ και ζχει 
εκτελεςκεί από τον εναγόμενο Διμο. 
 
 
     Κατόπιν τοφτων παρακαλϊ να κινιςετε τισ προβλεπόμενεσ κατά νόμο 
διαδικαςίεσ (Οικονομικι Επιτροπι)για τθ λιψθ ςχετικϊν αποφάςεων. 
 



    Δια τυχόν περαιτζρω διευκρινιςεισ και ςυνεργαςία είμαι ςτθ διάκεςι 
ςασ. 

 
Β) 
 
Προσ 
Σον κ. Διμαρχο Ν.Φιλ/φειασ- Ν.Χαλκθδόνοσ 
 
Ωσ γνωςτόν, 
 
1.-  τθν 27-5-2020 εκδικάηεται ενϊπιον του Ειρθνοδικείου Ν.Ιωνίασ * διαδ. 
περιουςιακϊν διαφορϊν+ θ από 16-12-19 * υπϋ αρικμ. κατακ. ΓΑΚ 5557 ΕΑΚ 59/16-
12-19+  αγωγι μου κατά του Διμου Ν.Φιλ/φειασ- Ν. Χαλκθδόνοσ, με τθν οποία και 
για τουσ λόγουσ που αναφζρονται εισ αυτιν ηθτϊ να μου καταβλθκεί θ προςαφξθςθ 
του 2 % επί των αποδοχϊν μου για το χρονικό διάςτθμα από 1-1-2015 ζωσ 31-12-
2016. 
Η ωσ άνω αγωγι μου κοινοποιικθκε  νομίμωσ και προςθκόντωσ ςτον Διμο 
Ν.Φιλ/φειασ- Ν.Χαλκθδόνοσ τθν 24-12-19  * με αρικμ. πρωτ. ΔΝΦ-ΝΧ 36801/24-12-
19  + * πρβλ. προςαγομζνθ+ 
 
2.- τθν 16-9-2020 εκδικάηεται ενϊπιον του Ειρθνοδικείου Ν.Ιωνίασ * διαδ. 
περιουςιακϊν διαφορϊν+ θ από 16-12-19 * υπϋ αρικμ. κατακ. ΓΑΚ 5558 ΕΑΚ 60/16-
12-19+  αγωγι μου κατά του Διμου Ν.Φιλ/φειασ- Ν. Χαλκθδόνοσ, με τθν οποία και 
για τουσ λόγουσ που αναφζρονται εισ αυτιν ηθτϊ να μου καταβλθκεί θ προςαφξθςθ 
του 20 % επί του ςυνόλου των αποδοχϊν μου για το χρονικό διάςτθμα από 1-4-
2017 ζωσ 31-12-2019. 
Η ωσ άνω αγωγι μου κοινοποιικθκε  νομίμωσ και προςθκόντωσ ςτον Διμο 
Ν.Φιλ/φειασ- Ν.Χαλκθδόνοσ τθν 24-12-19  * με αρικμ. πρωτ. ΔΝΦ-ΝΧ 36794/24-12-
19  + * πρβλ. προςαγομζνθ+. 
 
3.-  τθν 23-9-2020 εκδικάηεται ενϊπιον του Ειρθνοδικείου Ν.Ιωνίασ * διαδ. 
περιουςιακϊν διαφορϊν+ θ από 16-12-19 * υπϋ αρικμ. κατακ. ΓΑΚ 5559 ΕΑΚ 61/16-
12-19+  αγωγι μου κατά του Διμου Ν.Φιλ/φειασ- Ν. Χαλκθδόνοσ, με τθν οποία και 
για τουσ λόγουσ που αναφζρονται εισ αυτιν ηθτϊ να μου καταβλθκεί  το επίδομα 
κζςθσ ευκφνθσ Προϊ/νθσ ΝΤΔΝΦ-ΝΧ  για το χρονικό διάςτθμα από 1-3-2017 ζωσ 31-
12-2019. 
Η ωσ άνω αγωγι μου κοινοποιικθκε  νομίμωσ και προςθκόντωσ ςτον Διμο 
Ν.Φιλ/φειασ- Ν.Χαλκθδόνοσ τθν 24-12-19  * με αρικμ. πρωτ. ΔΝΦ-ΝΧ 36798/24-12-
19  + * πρβλ. προςαγομζνθ+. 
 
Εν όψει τθσ ςυηθτιςεωσ των ωσ άνω αγωγϊν παρακαλϊ όπωσ θ Οικονομικι 
Επιτροπι ΔΝΦ-ΝΧ προβεί ςε οριςμό Πλθρ. Δικθγόρου για τθν υπεράςπιςθ των 
ςυμφερόντων του Διμου Ν.Φιλ/φειασ- Ν.Χαλκθδόνοσ. 
 
υναφϊσ ςασ γνωρίηω ότι επί ομοίων-ςυναφϊν αγωγϊν μου ωσ και  επί  ςυναφϊν 
αγωγϊν των  λοιπϊν Δικθγόρων τθσ ΝΤΔΝΦ-ΝΧ που αφοροφν τα αυτά επιδόματα 
προθγοφμενων χρονικϊν διαςτθμάτων, ζχουν εκδοκεί  AD HOC  αμετάκλθτεσ ιδθ 
δικαςτικζσ αποφάςεισ του Ειρθνοδικείου Ν.Ιωνίασ κλπ., οι οποίεσ ζχουν δικαιϊςει 
πλιρωσ τουσ Πλθρ. Δικθγόρουσ τθσ ΝΤΔΝΦ-ΝΧ * ςχετ. υπϋαρικμ. ΜΠΑ 2535/16, 
Ειρθν. Ν.Ιωνίασ 13/19, 14/19, 57/19, 58/19, 59/19 κλπ. αποφάςεισ+  δθλ. υφίςταται 
εν προκειμζνω και τυπικό και ουςιαςτικό δεδικαςμζνο. 
 



 

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. 15/2020 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνζχεια ο κ. Πρόεδροσ κάλεςε τθν Ο.Ε. 
να αποφαςίςει ςχετικά. 
 

 Κατά του κζματοσ διλωςε ότι τάςςεται το μζλοσ τθσ Ο.Ε. κ. 
Κ.Σομποφλογλου, κεωρϊντασ ότι ο Διμοσ πρζπει να ορίςει πλθρεξοφςιο 
δικθγόρο για τθν εκπροςϊπθςθ των ςυμφερόντων του ςτισ εν κζματι 
υποκζςεισ. 
 

 Σο μζλοσ τθσ Ο.Ε. κ. Ν.ερετάκθσ διλωςε «παρϊν» κατά τθν διεξαχκείςα 
ψθφοφορία.  

 
Η Ο.Ε., αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ τθν ειςιγθςθ του κ. Προζδρου, τισ διατάξεισ του 
άρκρου 72 παρ. 1ικ του Ν. 3852/10 («Καλλικράτθσ»), όπωσ αντικαταςτάκθκαν από 
αυτζσ του άρκρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/19 και όλα τα ςχετικά με τισ υποκζςεισ 
ζγγραφα 

 
Α π ο φ α ς ί η ε ι  κατά πλειοψθφία 

(5 ΤΠΕΡ-1 ΚΑΣΑ) 
 

Α) 
 

Ορίηει τουσ δικθγόρουσ του Διμου κ.κ. Ζ.Δρόςου και Χ.Χιτο-Κιάμο ςτουσ οποίουσ 
παρζχει τθν ρθτι εντολι και τθν πλθρεξουςιότθτα όπωσ, από κοινοφ ι κατά μόνασ, 
παραςτοφν και εκπροςωπιςουν  το Διμο Νζασ Φιλαδζλφειασ- Νζασ Χαλκθδόνασ 
ενϊπιον του Ειρθνοδικείου Ν. Ιωνίασ (διαδικαςία περιουςιακϊν διαφορϊν) κατά 
τθν δικάςιμο τθσ 6θσ/5/2020 όπου ζχει οριςκεί να ςυηθτθκοφν δφο αγωγζσ του 
Μενελάου Παπαδθμθτρίου, επί παγία αντιμιςκία δικθγόρου του Διμου κατϋ αυτοφ 
ι ςε κάκε μετ’ αναβολιν αυτϊν ςυηιτθςθ ι ματαίωςθ ςυηιτθςθσ και επαναφορά 
αυτϊν με κλιςθ, κακϊσ και να αποκροφςουν αυτζσ, υποβάλλοντασ υπόμνθμα και 
ςχετικά ζγγραφα. Οι ανωτζρω αγωγζσ ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Διμο ΝΦ-ΝΧ 
νομίμωσ και εμπροκζςμωσ. 

Β) 

Ορίηει τουσ δικθγόρουσ του Διμου κ.κ. Μ.Παπαδθμθτρίου και Χ.Χιτο-Κιάμο ςτουσ 
οποίουσ παρζχει τθν ρθτι εντολι και τθν πλθρεξουςιότθτα όπωσ, από κοινοφ ι 
κατά μόνασ, παραςτοφν και εκπροςωπιςουν  το Διμο Νζασ Φιλαδζλφειασ- Νζασ 
Χαλκθδόνασ ενϊπιον του Ειρθνοδικείου Ν. Ιωνίασ (διαδικαςία περιουςιακϊν 
διαφορϊν) κατά τισ δικαςίμουσ α) τθσ 27θσ/5/2020, β) τθσ 16θσ/9/2020 και γ) τθσ 
23θσ/9/2020 όπου ζχει οριςκεί να ςυηθτθκοφν οι αγωγζσ τθσ Ζαμπζτασ Δρόςου, επί 
παγία αντιμιςκία δικθγόρου του Διμου κατϋ αυτοφ ι ςε κάκε μετ’ αναβολιν αυτϊν 
ςυηιτθςθ ι ματαίωςθ ςυηιτθςθσ και επαναφορά αυτϊν με κλιςθ κακϊσ και να 
αποκροφςουν αυτζσ, υποβάλλοντασ υπόμνθμα και ςχετικά ζγγραφα. Οι ανωτζρω 
αγωγζσ ζχουν κοινοποιθκεί ςτο Διμο ΝΦ-ΝΧ νομίμωσ και εμπροκζςμωσ. 

 



 
Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 80/2020 

Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπωσ ακολουκεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ                                   ΣΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουκοφν υπογραφζσ) 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Ακριβζσ Αντίγραφο                                       
Η Υπεφκυνθ τθσ Υπθρεςίασ                                          
Διεκπ/ςεωσ Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

               Λεβαντι 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  

 


