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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                                                                                    
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 432 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 33 από 29-12-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε την αριθ. 32/44752/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

ΓΙΑ 
«Καταβολή αµοιβής στην ∆ικηγόρο κ. Φωτεινή Αλεξανδρή,                                                       

για την παροχή γνωµοδότησης σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης και 
συµµόρφωσης µε το διατακτικό της µε αρ. 318/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου 

Νέας Ιωνίας, για την καταβολή του επιδόµατος του άρθρου 14 Ν.3016/2002                   
(επίδοµα 176 ευρώ) σε εργαζόµενους του ∆ήµου» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                          ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

  

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης,                    
Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Σπ. Αµανατίδης,                      

Γ. Παπαδόπουλος, ∆. Κωστιδάκης,  Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης,          
Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης,                           

Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης,                 
Α. Χατζησαββίδης   

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                           
κ.κ. Π. Κωστάκης, Γ. Αναστασιάδου, Χ. Αναµουρλόγλου, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος,              
Γ. Τσοµπανίδου, ∆. Σακαλόγλου, ∆. Θωµαΐδου.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει µε ελλιπή σύνθεση,  επειδή, µέχρι την ηµεροµηνία 
συνεδρίασης, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναπλήρωσης του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου κ. Νικολάου Μπράτιµου, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του 
∆ηµοτικού Συµβούλου. 
 
Στο σηµείο αυτό o Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, επειδή 
απουσιάζει η Γραµµατέας του Σώµατος κ. Γεωργία Αναστασιάδου, αναθέτει τα 
καθήκοντα του Γραµµατέα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο                       
κ. ∆ηµήτρη Κυριαζή. 
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Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.                          
Π. Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  
 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος αυτού δεν είχε προσέλθει ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Π. Αβακουµίδης και είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                   
Ν. Κουκουλάρης και ∆. Κουκουλάρης,                    
 

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ. 44481/21-12-
2011 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: 

Σας διαβιβάζουµε την εισήγηση του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου µε θέµα:  

«Καταβολή αµοιβής στην ∆ικηγόρο κ. Φωτεινή Αλεξανδρή για την παροχή γνωµοδότησης 
σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης και συµµόρφωσης µε το διατακτικό της µε αρ. 318/2011 
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, για την καταβολή του επιδόµατος του άρθρου 14 
Ν. 3016/2002 (επίδοµα 176 ευρώ) σε εργαζοµένους του ∆ήµου» 

Παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες». 

 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισάγει την ταυτάριθµη εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου κ. 
Καλλιόπης Κοντογιάννη, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 «Κατόπιν ασκήσεως αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας των κ.κ.: 
1. Γαβριήλ Σιδηρόπουλου του Ευθυµίου,  
2. Τριανταφυλλιά Αθανασίου του Αναστασίου,  
3. Ευθυµίας Ζήνα του Γεωργίου,  
4. Βασιλικής Ζώη του Κωνσταντίνου,  
5. Ρούλας Ανθίµου του Κωνσταντίνου,  
6. Σπυρίδωνος ∆ηµητσάνου του Αθανασίου,  
7. Γεωργίου Μπακογιάννη του Ευαγγέλου,  
8. Ιωάννη Θεοδώση του Ιουλίου,  
9. Μαρίας Κουτροπούλου του Αποστόλου,  
10. Γεωργίου Παπανδρεόπουλου του Κωνσταντίνου,  
11. Νικολάου Παπαγιαννάκη του Εµµανουήλ,  
12. Φλωρεντίας Γεωργιάδου του Μιχαήλ  

κατά του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, για την καταβολή σε καθένα από τους ανωτέρω, του επιδόµατος 
του άρθρου 14 παρ. 2 Ν. 3016/2002 και συγκεκριµένα του ποσού 8.624,00 € µε τον νόµιµο 
τόκο από το τέλος κάθε µήνα που το ένδικο επίδοµα κατέστη ληξιπρόθεσµο και απαιτητό 
(επίδοµα 176 €), εκδόθηκε η µε αρ. 318/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, µε την 
οποία  ο εναγόµενος ∆ήµος Νέας Ιωνίας υποχρεώθηκε µεταξύ άλλων να καταβάλλει σε 
καθένα των εναγόντων το ποσό των 7.392,00 € νοµιµότοκα από την επίδοση της αγωγής και 
µέχρι την εξόφλησή του, πλέον δικαστικής δαπάνης ποσού 270,00 €. 

Με την από 16 Σεπτεµβρίου 2011 αίτηση του Πληρεξουσίου ∆ικηγόρου των εναγόντων 
υπαλλήλων του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, κ. Γεωργίου Παπασίµου (αρ. πρωτ. ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
33317/16-9-2011), οι τελευταίοι ζήτησαν µέσω του Πληρεξουσίου ∆ικηγόρου τους την 
εκτέλεση της µε αρ. 318/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, δηλούντες ότι 
παραιτούνται του κονδυλίου των τόκων και του επιδικασθέντος σ’ αυτούς ποσού πέραν της 
διετίας. 

Με την µε αριθµό 390/29-11-2011 πράξη της η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε την παροχή 
γνωµοδότησης σχετικά µε την δυνατότητα εκτέλεσης και συµµόρφωσης του ∆ήµου µε το 
διατακτικό της µε αρ. 318/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας από την ∆ικηγόρο 
κ. Φωτεινή η οποία, επίσης, παρέστη στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας ως Πληρεξούσιος 
∆ικηγόρος του ∆ήµου Νέας Ιωνίας κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής. Την 7/12/2011 η 
ανωτέρω ∆ικηγόρος κατέθεσε στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας την µε αρ. πρωτ. 42557/7-12-2011 
γνωµοδότησή της. 

Πρέπει συνεπώς να καταβληθεί αµοιβή στην ανωτέρω ∆ικηγόρο ποσού 400,00 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. µε επιβάρυνση του κωδικού 0061110001 «Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων» 
για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας. 

Ενόψει των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατ’ άρθρο 281 Ν. 3463/2006 να 
εγκρίνει τη δαπάνη και να ψηφίσει πίστωση ποσού 400,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. στον κωδικό 
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0061110001 «Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων» για τη ∆ικηγόρο κ. Φωτεινή 
Αλεξανδρή για την παροχή γνωµοδότησης σχετικά µε την δυνατότητα εκτέλεσης και 
συµµόρφωσης του ∆ήµου µε το διατακτικό της 318/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας 
Ιωνίας και να εξουσιοδοτήσει τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω». 
 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  
 
Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 
2. Αφού έλαβε υπόψη: 
� την υπ’ αριθµ. 44481/21-12-2011 εισήγηση του ∆ηµάρχου και την σχετική 

ταυτάριθµη εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Κ. Κοντογιάννη 
� τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί παρόντων -29- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού,     
µετά την αποχώρηση  των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Ν. Κουκουλάρη, ∆. Κουκουλάρη                                      

και λόγω της µη προσέλευσης του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Π. Αβακουµίδη                          
και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 

1. Την καταβολή στη δικηγόρο Αθηνών κ. Φωτεινή Αλεξανδρή του Μιχαήλ, του 
ποσού των 400,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, µε επιβάρυνση του κωδικού 0061110001 
«Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων», για την παροχή γνωµοδότησης 
σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης και συµµόρφωσης µε το διατακτικό της µε 
αρ. 318/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας,  για την καταβολή του 
επιδόµατος του άρθρου 14 Ν. 3016/2002, σε εργαζοµένους του ∆ήµου. 

2. Την ψήφιση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α.  0061110001 «Αµοιβές 
Νοµικών και Συµβολαιογράφων» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2011. 

 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
∆. Κυριαζής 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή,                 
Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, 

Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης,                       
Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, 
Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, ∆. Κωστιδάκης,             

Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης,                     
Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός,                                   

Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός,                    
Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης,  Α. Χατζησαββίδης 

 

 Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος Μπουρδούκος  
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