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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 30/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 137/2019
ΞΔΟΗΙΖΤΖ

«Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ (αίηεζεο
αλαίξεζεο θαη αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο)
ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά Γ.πθαξά,
Αι.Ρνπβά θαη ηεο αξηζ. 7390/19 απόθαζεο
Κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ»
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 30 ηνπ κήλα Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 22461/30/26-7-2019 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 Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Θόληνο Απόζηνινο,
Αληηπξόεδξνο 3) Θαιακπόθεο Ησάλλεο 4) Παπαινπθά Δπηπρία 5) Αλαληάδεο
Ληθόιανο θαη 6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο, κέιε.
ΑΞΝΛΡΔΠ
1) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 2) Πιάηαλνο Διεπζέξηνο θαη 3) Γεσξγακιήο
Ιύζζαλδξνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 7ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 22020/24-7-2019 εηζήγεζε ηεο Λνκ. πκβνύινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξόζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Πξνο
Σνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο
Δπί ηεο θνηλνπνηεζείζεο ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- .Υαιθεδόλνο ηελ 11-7-19 [
ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΛΦ-ΛΥ 20523/11-7-19] ππ΄αξηζκ. 7390/19 απνθάζεσο ηνπ
Κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκήκα εθέζεσλ], ζαο γλσξίδσ ηα θάησζη.
Ωο γλσζηόλ, νη θ.θ Γεώξγηνο πθαξάο θαη Αιέμαλδξνο Ρνπβάο κεηά ηνπ θ. Αλδξέα
ηβέξα ήζθεζαλ ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ. Ησλίαο ηελ από 9-4-13 [ ππ΄αξηζκ.
θαηαζ. 122/18-4-13] αγσγή ηνπο θαηά ηνπ πξώελ δεκνηηθνύ λπδδ κε ηελ επσλπκία
< Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ Πεξηβάιινληνο Αιιειεγγύεο
Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Παηδείαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο >, κε ηελ
νπνία δήηεζαλ <….. λα ππνρξεσζεί ην ελαγόκελν λα θαηαβάιεη εηο έλα έθαζηνλ εμ
απηώλ ηα εηο απηήλ αλαθεξόκελα ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ αηηία πνπ αλαθέξεηαη εηο
απηήλ, άιισο θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ θαη δε λνκηκνηόθσο
από ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο θαη κέρξη ηελ πιήξε εμόθιεζε, λα
θεξπρζεί πξνζσξηλά εθηειεζηή ε απόθαζε πνπ ζα εθδνζεί….> .
Θαηά ηελ ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ. Ησλίαο πξνθνξηθή ζπδήηεζε ηεο σο άλσ
αγσγήο, ν πιεξ. δηθεγόξνο ησλ ελαγόλησλ εδήισζε όηη παπαιηείηαι
ηος
δικογπάθος ηερ ωρ άνω αγωγήρ ωρ ππορ ηον 2ο ενάγονηα , δελ. ηον Ανδπέα
Πιβέπα, διόηι ηο εναγόμενο εξώθλεζε ηεν αγωγική απαίηεζε ηος.
Θαζ΄α πξνθύπηεη εθ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο σο άλσ αγσγήο :
1.- ν πξώηνο ελάγσλ[ Γεώξγηνο πθαξάο] δεηεί ην πνζό ησλ 5.887,50 εςπώ, δηόηη
παξά ην γεγνλόο όηη παξείρε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην ελαγόκελν από 1-7-10 έσο 31-811 θαη εμέδσζε γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ απηέο ηηο α] ππ΄αξηζκ.31/18-10-10 γηα ην
δίκελν Ηνπιίνπ-Απγνύζηνπ 2010, β] αξηζκ.32/6-12-10 γηα ην δίκελν επηεκβξίνπΟθησβξίνπ 2010, γ] 33/20-12-10 γηα ην δίκελν Λνεκβξίνπ- Γεθεκβξίνπ 2010
απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ, πνζνύ 832,50 επξώ εθάζηε [ ήηνη 750 επξώ , πιένλ
ΦΠΑ 82,50 επξώ] θαη δ] ηελ ππ΄ αξηζκ. 34/31-10-11 γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα
1.1.έσο 31-8-11 απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ πνζνύ 3.390 επξώ [ 3.000 επξώ
πιένλ ΦΠΑ 390 επξώ, ην ελαγόκελν ηνπ νθείιεη ηα παξαπάλσ πνζά θαη ζπλνιηθά ην
πνζό ησλ 5.887,50 επξσ.
2.- ν ηξίηνο ελάγσλ Αιέμ. Ρνπβάο δεηεί ην πνζό ησλ 6.038,90 εςπώ, δηόηη παξά ην
γεγνλόο όηη παξείρε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην ελαγόκελν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα
από 1-9 έσο 31-10-10 θαη από 1-1-11 έσο 31-10-11 θαη εμέδσζε γηα ηηο ππεξεζίεο

ηνπ απηέο ηηο : α] ππ΄αξηζκ. 80/10-9-10 θαη 81/3-10-10
απνδείμεηο παξνρήο
ππεξεζηώλ πνζνύ 495,88 εθάζηε [ 446,74 επξώ πιένλ ΦΠΑ 49,14 επξώ θαη β] ηελ
ππ΄αξηζκ. 100/3-1-11 απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 11-11 έσο 31-10-11 πνζνύ 5.047,80 επξώ [ 4.467,08 πιένλ ΦΠΑ 580,72 επξώ], ην
ελαγόκελν ηνπ νθείιεη ηα παξαπάλσ πνζά θαη ζπλνιηθά ην πνζό ησλ 6.038,90 επξώ.
πδεηήζεσο γελνκέλεο επί ηεο σο άλσ αγσγήο εμεδόζε ε ππ΄αξηζκ. 2/15 απόθαζε
ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ.Ησλίαο, όπσο δηνξζώζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 134/15 απόθαζε
απηνύ, κε ηελ νπνία θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη εηο απηή, απεθαζίζζε όηη
: < …… Γηθάδεη θαη΄αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ. Θεσξεί όηη δελ αζθήζεθε σο πξνο ηνλ
δεύηεξν ελάγνληα. Γέρεηαη ηελ αγσγή. Τπνρξεώλεη ηνλ ελαγόκελν λα θαηαβάιεη ζηνλ
πξώην ελάγνληα ην πνζό ησλ 4.222,50 επξώ θαη ζηνλ ηξίην ελάγνληα ην πνζό ησλ
6.038,90 επξώ. Σν πνζό απηό ζα θαηαβιεζεί κε ηνλ λόκηκν ηόθν κε επηηόθην 6%
εηεζίσο από ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο κέρξη ηελ εμόθιεζε. Δπηβάιιεη
ηελ δηθαζηηθή δαπάλε ησλ ελαγόλησλ ζε βάξνο ηνπ ελαγνκέλνπ, ηελ νπνία νξίδεη ζε
200 επξώ…>.
Θαηά ησλ αληηδίθσλ 1.- Γεσξγίνπ πθαξά ηνπ Ησάλλε, θαηνίθνπ Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο,
νδόο Πξσηνπαπαδάθε
11. 2.- Αιεμάλδξνπ Ρνπβά ηνπ Ληθνιάνπ, θαηνίθνπ
Εσγξάθνπ Αηηηθήο, νδόο Παηαλίαο 10 θαη Θ Α Σ Α ηεο ππ΄αξηζκ. 2/15 απνθάζεσο
ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ. Ησλίαο [ ηαθηηθή δηαδηθαζία ], όπσο δηνξζώζεθε κε ηελ
ππ΄αξηζκ. 134/15 απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ. Ησλίαο [ ηαθηηθή δηαδηθαζία],
θαζ΄ό κέξνο έθαλε δεθηή ηελ από 9-4-13 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. 122/18-4-13]
αγσγή ησλ αληηδίθσλ , ν Γήκνο
Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο λνκίκσο
εθπξνζσπνύκελνο ππό ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ , σο θαζνιηθόο δηάδνρνο [ζύκθσλα κε ην
άξζξν 241 ηνπ Λ. 3463/06 ζε ζπλδ. κε ην άξζξν 103 Λ. 3852/10] ηνπ δεκνηηθνύ
λπδδ κε ηελ επσλπκία < Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ
Πεξηβάιινληνο Αιιειεγγύεο Θνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο θαη Παηδείαο Γήκνπ
Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο > [ ΦΔΘ 381 η. Β΄ ηεο 18-2-14] θαη ηνύηνπ σο θαζνιηθνύ
δηαδόρνπ ηνπ δεκνηηθνύ λπδδ κε ηελ επσλπκία < Φηιαξκνληθή Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο >
ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 θαη 103 Λ 3852/10 [ ΦΔΘ ΦΔΘ 591 η. Β ηεο 14-4-2011]
άζθεζε ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ ηελ από 13-7-15 [
ππ΄αξηζκ. θαηαζ. 25/13-7-15 θαη πξνζδηνξηζκνύ ΓΑΘ 77100 ΔΑΘ 2052/29-7-15]
έθεζε .
πδεηήζεσο γελνκέλεο επί ηεο σο άλσ εθέζεσο εμεδόζε ε θνηλνπνηεζείζα σο άλσ
ππ΄αξηζκ. 7390/19 απόθαζε ηνπ Κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ.
εθέζεσλ], κε ηελ νπνία εθξίζε όηη :<…ΓΗΘΑΕΔΗ αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ. ΓΔΣΔΡΑΗ
ηελ έθεζε θαηά ην ηππηθό θαη νπζηαζηηθό κέξνο κόλν σο πξνο ηνλ πξώην
εθεζίβιεην. ΔΜΑΦΑΛΗΕΔΗ ηελ 2/15 απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λ.Ησλίαο, όπσο
απηή δηνξζώζεθε κε ηελ 134/15 απόθαζε ηνπ ηδίνπ Γηθαζηεξίνπ, κόλν σο πξνο ηνλ
πξώην ελάγνληα. ΘΟΑΡΔΗ και ΓΗΘΑΕΔΗ ηελ από 9-4-13 κε αξ. θαηαζ. 122/2013
αγσγή κόλν σο πξνο ηνλ πξώην ελάγνληα. ΓΔΣΔΡΑΗ ελ κέξεη ηελ αγσγή.
ΞΝΣΟΔΥΛΔΗ ηνλ ελαγόκελν λα θαηαβάιεη ζηνλ πξώην ελάγνληα ην πνζό ησλ
ηξηώλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα [ 3.390] επξώ, κε ηνλ λόκηκν ηόθν [ επηηόθην
6% εηεζίσο] από ηελ επνκέλε ηεο επηδόζεσο ηεο αγσγήο έσο ηελ νινζρεξή
εμόθιεζε. ΘΑΡΑΓΗΘΑΕΔΗ ηνλ εθθαινύληα ζε κέξνο ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο ησλ
εθεζηβιήησλ ακθνηέξσλ ησλ βαζκώλ δηθαηνδνζίαο, ηελ νπνία νξίδεη ζην πνζό ησλ
ηξηαθνζίσλ [300] επξώ …>. [ πξβι. πξνζαγνκέλε].
Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 552 ΘΠνιΓ νξίδεηαη όηη: < Κε αλαίξεζε κπνξνύλ λα
πξνζβιεζνύλ νη απνθάζεηο ησλ Δηξελνδηθείσλ, ησλ Κνλνκειώλ θαη ησλ Πνιπκειώλ
Πξσηνδηθείσλ θαζώο θαη ησλ Δθεηείσλ >.
Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 553 ΘΠνιΓ νξίδεηαη όηη : < Αλαίξεζε επηηξέπεηαη κόλν
θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα πξνζβιεζνύλ κε αλαθνπή εξεκνδηθίαο θαη
έθεζε α]……. β] ησλ νξηζηηθώλ απνθάζεσλ πνπ πεξαηώλνπλ όιε ηε δίθε ή κόλν ηελ
δίθε γηα ηελ αγσγή ή γηα ηελ αληαγσγή.. >.

Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 564 ΘΠνιΓ νξίδεηαη όηη :< 1.- Αλ ν αλαηξεζείσλ
δηακέλεη ζηελ Διιάδα, ε πξνζεζκία ηεο αλαίξεζεο είλαη ηξηάληα [30] εκέξεο θαη
αξρίδεη από ηελ επίδνζε ηεο απόθαζεο. 2…… 3.- Αλ ε απόθαζε δελ επηδόζεθε, ε
πξνζεζκία ηεο αλαίξεζεο είλαη δύν [2] έηε θαη αξρίδεη από ηελ δεκνζίεπζε ηεο
απόθαζεο πνπ πεξαηώλεη ηελ δίθε >.
Δπεηδή κε ην άξζξν 565 ΘΠνιΓ νξίδεηαη όηη : < 1.- Ζ πξνζεζκία ηεο αλαίξεζεο
θαζώο θαη ε άζθεζε ηεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο
απόθαζεο ..2.- Αλ από ηελ εθηέιεζε ηεο απόθαζεο πηζαλνινγείηαη θίλδπλνο βιάβεο,
ηεο νπνίαο ε απνθαηάζηαζε δελ είλαη εύθνιε, κπνξεί λα δηαηαρζεί κε αίηεζε θάπνηνπ
από ηνπο δηαδίθνπο ε νιηθή ή ελ κέξεη αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιόκελεο
απόθαζεο , κε ηνλ όξν παξνρήο αλάινγεο εγγύεζεο ή θαη ρσξίο εγγύεζε ή λα
εμαξηεζεί ε εθηέιεζε ηεο απόθαζεο από ηελ παξνρή εγγύεζεο από ηνλ δηάδηθν πνπ
έρεη ληθήζεη. Γηα ηελ αίηεζε απνθαίλεηαη ζπλεδξηάδνληαο σο ζπκβνύιην ρσξίο
ππνρξεσηηθή θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ ην αξκόδην πνιηηηθό ηκήκα, ην νπνίν
ζπγθξνηείηαη από ηξία κέιε, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ν εηζεγεηήο ηεο
ππόζεζεο. Ζ απόθαζε ηεο αλαζηνιήο κπνξεί θαηά ηνλ ίδην ηξόπν λα αλαθιεζεί κε
αίηεζε θάπνηνπ από ηνπο δηαδίθνπο έσο ηελ πξώηε ζπδήηεζε ηεο αλαίξεζεο. Θαηόπηλ
επηηξέπεηαη κόλν θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο.>.
Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ θαη πξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ Λ.
Φηιαδέιθεηαο- Λ. Υαιθεδόλνο, όπσο κεηνλνκάζζε ν Γήκνο Φηι/θεηαο- Υαιθεδόλνο
δπλάκεη ηνπ ΠΓ 71/17 [ ΦΔΘ 104/Α/ 26-7-17] σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ Γήκνπ Λ.
Φηιαδέιθεηαο Αηηηθήο [ άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10 Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο ] θαη
ηνύηνπ σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ [ζύκθσλα κε ην άξζξν 241 ηνπ Λ. 3463/06 ζε
ζπλδ. κε ην άξζξν 103 Λ. 3852/10] ηνπ δεκνηηθνύ λπδδ κε ηελ επσλπκία < Δληαίνο
Φνξέαο Γξάζεσλ Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ Πεξηβάιινληνο Αιιειεγγύεο Θνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο θαη Παηδείαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο > [ ΦΔΘ 381 η. Β΄ ηεο
18-2-14] θαη ηνύηνπ σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ δεκνηηθνύ λπδδ κε ηελ επσλπκία <
Φηιαξκνληθή Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο > ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 θαη 103 Λ 3852/10 [
ΦΔΘ ΦΔΘ 591 η. Β ηεο 14-4-2011][ AΦΚ 997588219 ΓΟΤ Λ.Ησλίαο], παξαθαιώ λα
κνπ ρνξεγήζεηε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ λα εμνπζηνδνηεί
ηνπο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ηεο ΛΤΓΛΦ-ΛΥ θ.θ Εακπέηα
Γξόζνπ, Κελέιαν Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζόζηνκν Υήην- Θηάκν όπσο από θνηλνύ ή
κεκνλσκέλα έθαζηνο εμ απηώλ θαη δηά ινγ/ζκό ηνπ σο άλσ Γήκνπ Λ.ΦηιαδέιθεηαοΛ.Υαιθεδόλνο , αζθήζεη ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά ησλ 1.- Γεσξγίνπ πθαξά
ηνπ Ησάλλε, θαηνίθνπ Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο, νδόο Πξσηνπαπαδάθε
11. 2.Αιεμάλδξνπ Ρνπβά ηνπ Ληθνιάνπ, θαηνίθνπ Εσγξάθνπ Αηηηθήο, νδόο Παηαλίαο 10
θαη Θ Α Σ Α ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 7390/19 απνθάζεσο ηνπ Κνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. εθέζεσλ], θαζ΄ν κέξνο απέξξηςε ηελ σο άλσ από 13-715 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. 25/13-7-15 θαη πξνζδηνξηζκνύ ΓΑΘ 77100 ΔΑΘ 2052/29-7-15]
έθεζε ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλαο : α] αίηεζε αλαηξέζεσο σο θαη β]
αίηεζε αλαζηνιήο εθηειέζεσο θαη αίηεκα ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαηά ησλ
αλσηέξσ θαη θαηά ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 7390/19 απνθάζεσο ηνπ Κνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. εθέζεσλ]
θαη λα παξαζηαζνύλ από θνηλνύ ή
κεκνλσκέλα έθαζηνο απηώλ
θαηά ηελ νξηζζεζνκέλε δηθάζηκν ή ηελ ηπρόλ
κεη΄αλαβνιή ηνηαύηε θαηά ηελ ζπδήηεζε ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ηεο αηηήζεσο
αλαηξέζεσο όζν θαη ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαη αηηήκαηνο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο
δηαηαγήο, θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα.
Κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα αθνινπζήζεη
ε ζύληαμε εηδηθνύ ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ.

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 30/2019 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 Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») θαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ
ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ο θ α ζ ί δ ε ι ομόθωνα
Δξοςζιοδοηούνηαι νη επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη ηεο Λνκηθήο
Τπεξεζίαο Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ .Υαιθεδόλνο θ.θ
Εακπέηα Γξόζνπ, Κελέιανο
Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζόζηνκνο Υήηνο- Θηάκνο όπσο από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα
έθαζηνο εμ απηώλ θαη πξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη δηά ινγ/ζκό ηνπ
Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο- Λ. Υαιθεδόλνο, όπσο κεηνλνκάζζε ν Γήκνο Φηι/θεηαοΥαιθεδόλνο δπλάκεη ηνπ ΠΓ 71/17 [ ΦΔΘ 104/Α/ 26-7-17] σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ
ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο Αηηηθήο [ άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10 Πξόγξακκα
Θαιιηθξάηεο ] θαη ηνύηνπ σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ [ζύκθσλα κε ην άξζξν 241 ηνπ
Λ. 3463/06 ζε ζπλδ. κε ην άξζξν 103 Λ. 3852/10] ηνπ δεκνηηθνύ λπδδ κε ηελ
επσλπκία < Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ Πεξηβάιινληνο
Αιιειεγγύεο Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Παηδείαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο
> [ ΦΔΘ 381 η. Β΄ ηεο 18-2-14] θαη ηνύηνπ σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ δεκνηηθνύ
λπδδ κε ηελ επσλπκία < Φηιαξκνληθή Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο > ζύκθσλα κε ην άξζξν
1 θαη 103 Λ 3852/10 [ ΦΔΘ ΦΔΘ 591 η. Β ηεο 14-4-2011][ AΦΚ 997588219 ΓΟΤ
Λ.Ησλίαο], αζκήζοςν ελώπηνλ ηνπ Απείος Ξάγος θαηά ησλ 1.- Γεωπγίος
Πςκαπά ηνπ Ησάλλε, θαηνίθνπ Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο, νδόο Πξσηνπαπαδάθε 11. 2.Αλεξάνδπος Οοςβά ηνπ Ληθνιάνπ, θαηνίθνπ Εσγξάθνπ Αηηηθήο, νδόο Παηαλίαο 10
θαη Θ Α Σ Α ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 7390/19 απνθάζεσο ηνπ Κνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. εθέζεσλ], θαζ΄ν κέξνο απέξξηςε ηελ σο άλσ από 13-715 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. 25/13-7-15 θαη πξνζδηνξηζκνύ ΓΑΘ 77100 ΔΑΘ 2052/29-7-15]
έθεζε ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλαο : α] αίηεζε αναιπέζεωρ σο θαη β]
αίηεζε αναζηολήρ εκηελέζεωρ θαη αίηεμα σοπήγεζερ πποζωπινήρ διαηαγήρ
θαηά ησλ αλσηέξσ θαη θαηά ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 7390/19 απνθάζεσο ηνπ
Κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. εθέζεσλ] θαη λα παπαζηούν από θνηλνύ ή
κεκνλσκέλα έθαζηνο απηώλ
θαηά ηελ νξηζζεζνκέλε δηθάζηκν ή ηελ ηπρόλ
κεη΄αλαβνιή ηνηαύηε θαηά ηελ ζπδήηεζε ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ηόζν ηεο
αηηήζεσο αλαηξέζεσο όζν θαη ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαη αηηήκαηνο ρνξήγεζεο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο, θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 137/2019
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Απηνηειέο Σκήκα Λνκηθήο Τπεξεζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Σκήκα Ινγηζηεξίνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ

