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ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 37/2019 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 185/2019

ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Άζθεζε ή κε αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά ηεο
αξηζ. 5661/17 απφθαζεο Δθεηείνπ Αζελψλ
(ππφζεζε έθεζεο Ζι. Θνπξή θιπ. θαηά
Γήκνπ)»

Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 6 ηνπ κήλα Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 30172/37/1-11-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ
Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :

ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Ράθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Ξαπαθψζηα Αλζή 5) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 6)
Γξεηδειηάο Ξαληειήο θαη 7) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο κέιε.
ΑΠΟΛΣΔ
1) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ θαη 2) Πεξεηάθεο Ληθφιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ
θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηεο Ν.Δ.
Αληί ηνπ πξψηνπ εθ ησλ αλσηέξσ παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75
παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο παξάηαμεο
ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδφλα Ξνιηηψλ Ξνιηηεία»
θ. Γξακκέλνο Πππξίδσλ.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 29766/29-10-2019 εηζήγεζε ηεο Λνκ. Ππκβνχινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξφζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Δπί ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 29498/24-10-19 εγγξάθνπ ηεο Ξξντζηακέλεο ηνπ
Ρκήκαηνο Δζφδσλ ΛΦ-ΛΣ θαο Πηαπξνχιαο Κεηαμηψηε πξνο ηελ ΛΓΛΦ-ΛΣ κεηά
ησλ εηο απηφ ζπλεκκέλσλ ππ΄αξηζκ.3520, 3519, 3518, 3517, 3516, 3515,3514 ,
3513, 3512,3511.3510, 3509.3508,3507, 3506, 3505, 3504, 3503, 3502, 3501, 3500,
3499, 3498, 3497, 3496, 3495, 3494, 3493, 3492, 3491, 3490, 3489, 3488, 3487,
3486, 3485/7-10-19 εθζέζεσλ επηδφζεσο ηνπ Γηθαζηηθνχ Δπηκειεηή Σαξ. Θνηηηθηά
ησλ ζρεηηθψλ απνζπαζκάησλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ ζε βάξνο ηεο
Θαιπςνχο
Ιάζθαξε- Θνπξή, ζαο γλσξίδσ ηα θάησζη.
Ωο γλσζηφλ, ν Ζιίαο Θνπξήο θαη ε Θαιπςψ Ιάζθαξε- Θνπξή άζθεζαλ θαηά ηνπ
Γήκνπ Φηι/θεηαο- Σαιθεδφλνο ελψπηνλ ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ ηελ
απφ 25-11-13 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. 158305/4567/26-11-13 ] αλαθνπή, κε ηελ νπνία
εηήζαλην < …. Λα αθπξσζεί θαη εμαθαληζζεί ε ηακεηαθή βεβαίσζε πνπ εκπεξηέρεηαη
ζηελ ππ΄απμ. αξηζκ. 14650/25-10-13 αηνκηθή εηδνπνίεζε ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ
ηνπ Γήκνπ
Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδφλνο, νη ελ απηή αλαθεξφκελεο ηακεηαθέο
βεβαηψζεηο ρξεψλ θαη εγγξαθέο καο ζηνλ ρξεκαηηθφ θαηάινγν θαη ν θαηαινγηζκφο
ησλ αλσηέξσ ρξεψλ θαη θάζε ζρεηηθή πξάμε, κε ηελ νπνία βεβαηψζεθε ηακεηαθψο ην
πεξηιακβαλφκελν ζηελ άλσ εηδνπνίεζε ρξένο απφ κηζζψκαηα εηο βάξνο καο θαη λα
αλαγλσξηζζεί φηη είλαη άλεπ ζπλεπεηψλ. Λα ππνρξεσζεί ν Γήκνο λα δηαγξάςεη ηηο
εγγξαθέο ησλ βεβαησζέλησλ πνζψλ . Λα απαιιαγψ απφ θάζε νθεηιή απφ κίζζσκα,
πξφζηηκν, πξφζζεηα ηέιε θαη θάζε άιιε νθεηιή πξνο ηνλ Γήκν….>.
Ππδεηήζεσο γελνκέλεο επί ηεο σο άλσ απφ 25-11-13 αλαθνπήο ησλ αληηδίθσλ,
εμεδφζε ε ππ΄αξηζκ. 904/15 νξηζηηθή απφθαζε ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ
Αζελψλ [ ηαθηηθή δηαδηθαζία], κε ηελ νπνία θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη εηο
απηήλ απεξξίθζε ε σο άλσ αλαθνπή ησλ αληηδίθσλ .
Θαηά ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Σαιθεδφλνο θαη θαηά ηεο αλσηέξσ ππ΄αξηζκ. 904/15
απνθάζεσο ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ νη σο άλσ Ζιίαο Θνπξήο θαη
Θαιπςψ Ιάζθαξε- Θνπξή άζθεζαλ ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ ηελ απφ 6-6-16
[ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. 1894/8-6-16 θαη αξηζκ. πξση. πξνζδηνξηζκνχ 2575/8-6-16]
έθεζε.

Ππδεηήζεσο γελνκέλεο επί ηεο σο άλσ εθέζεσο εμεδφζε ε ππ΄αξηζκ. 5661/17
απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ [ ηκ. 1νλ ηξηκ.], κε ηελ νπνία απεθαζίζζε φηη
: < … ΓΗΘΑΕΔΗ αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ. ΓΔΣΔΡΑΗ ηππηθά ηελ απφ 6-6-16 θαη κε
αξηζκ. θαηαζ. 1894/16 έθεζε θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 904/15 νξηζηηθήο απνθάζεσο ηνπ
Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ε νπνία εθδφζεθε αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ θαηά
ηε ηαθηηθή δηαδηθαζία θαη Α] ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΗ ηελ έθεζε σο νπζηαζηηθά αβάζηκε σο
πξνο ηνλ πξψην ησλ εθθαινχλησλ Ζιία Θνπξή . ΘΑΡΑΓΗΘΑΕΔΗ ηνλ σο άλσ
εθθαινχληα ζηα δηθαζηηθά έμνδα ηνπ εθεζηβιήηνπ γηα ηνλ παξφληα βαζκφ
δηθαηνδνζίαο, ηα νπνία νξίδεη ζε ηξηαθφζηα [300] επξψ Β] ΓΔΥΔΣΑΗ ηελ έθεζε σο
νπζηαζηηθά βάζηκε σο πξνο ηελ εθθαινχζα Θαιπςψ Ιάζθαξε. ΔΜΑΦΑΛΗΕΔΗ ηελ κε
αξηζκ. 904/15 απφθαζε ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαηά ην κέξνο
κφλν πνπ αθνξά ηελ αλαθφπηνπζα Θαιπςψ Ιάζθαξε θαζψο θαη σο πξνο ηελ δηάηαμε
απηήο αλαθνξηθά κε ηε δηθαζηηθή δαπάλε, θαηά ην πνζφ ησλ 150 επξψ, ην νπνίν
επηδηθάζζεθε ζηνλ θαζ΄νπ, πεξηνξηδνκέλεο έηζη ηεο δηάηαμεο ηεο εθθαινχκελεο, πεξί
επηδίθαζεο δηθαζηηθήο δαπάλεο, ζην πνζφ ησλ 150 επξψ, ππεξ ηνπ θαζ΄νπ ε
αλαθνπή θαη ζε βάξνο ηνπ αλαθφπηνληα Ζιία Θνπξή. ΘΡΑΣΔΗ θαη ΓΗΘΑΕΔΗ ηελ
νπζία ηεο ηελ απφ 25-11-2013 θαη κε αξηζκ. θαηαζ. 158305/4567/26-11-13 ]
αλαθνπή θαηά ην σο άλσ ηκήκα ηεο. ΓΔΥΔΣΑΗ απηήλ ΑΘΤΡΧΛΔΗ ηελ ηακεηαθή
βεβαίσζε ηελ εκπεξηερφκελε ζηελ κε αξηζκ. 14650/25-10-13 αηνκηθή εηδνπνίεζε
θαηά ην ηκήκα ηεο ην αθνξψλ ηελ Θαιπςψ Ιάζθαξε. ΘΑΡΑΓΗΘΑΕΔΗ ηνλ θαζ΄νπ ε
αλαθνπή ζηα δηθαζηηθά έμνδα ηεο αλαθφπηνπζαο θαη γηα ηνπο δχν βαζκνχο
δηθαηνδνζίαο, ηα νπνία πξνζδηνξίδεη ζε ηξηαθφζηα [300] επξψ…> [ πξβι.
πξνζαγνκέλε].
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό θαη πξέπεη ελ πξνθεηκέλσ λα ηνληζζεί όηη κε ηελ
αλσηέξσ ππ΄αξηζκ. 5661/17 απόθαζε ηνπ , ην Δθεηείν Αζελώλ εδέμαην
ηελ έθεζε ηεο Θαιπςνύο Θνπξή- Ιάζθαξε , δηόηη δελ πξνέθπςε ε εθ
κέξνπο ηνπ Γήκνπ
Λ.Φηι/θεηαο-Λ. Υαιθεδόλνο ρσξήζαζα ηακεηαθή
βεβαίσζε ησλ ζρεηηθώλ νθεηιώλ [ βεβαίσζε ελ ζηελή ελλνία] θαη εηο
βάξνο ηεο εγγπήηξηαο Θαιπςνύο Ιάζθαξε- Θνπξή.
Κεηά απφ ηα παξαπάλσ ε ΛΓΦΣ κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 3612/8-2-18 έγγξαθν
ηεο πνπ απεπζχλεην πξνο 1.- ηελ Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 2.- Ρακεηαθή
πεξεζία 3.- Γξαθείν Γεκάξρνπ 4.- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη 5.ηελ Λνκηθή πεξεζία ΓΛΦ-ΛΣ δήηεζε φπσο ε αξκόδηα Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ ΓΛΦ-ΛΥ δηαβηβάζεη άκεζα πξνο ηελ Λνκηθή Τπεξεζία όια ηα
απνδεηθηηθά εθείλα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, από ηα νπνία
πξνθύπηεη όηη πξηλ ηελ επίδνζε ηεο ππ΄αξηζκ. 14650/13 αηνκηθήο
εηδνπνίεζεο ζηελ Θαιπςώ Ιάζθαξε- Θνπξή , είραλ θνηλνπνηεζεί θαη ζηελ
Θαιπςώ Ιάζθαξε- Θνπξή αηνκηθέο εηδνπνηήζεηο γηα ηελ εμόθιεζε ησλ
νθεηιώλ καδί κε ηνπο αλαθεξόκελνπο ζ΄απηέο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο [
δει. βεβαίσζε ελ ζηελή ελλνία θαη σο πξνο ηελ Θαιπςώ Ιάζθαξε –
Θνπξή], σο ζπλέβε ηνύην ζηνλ Ζιία Θνπξή, πιελ φκσο νπδεκία απάληεζε
εδφζε απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ πξνο ηελ ΛΓΛΦ-ΛΣ επί ηνπ
σο άλσ εγγξάθνπ.
Αθνινχζεζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 12946/30-4-19 λεώηεξν έγγξαθν ηεο ΛΓΛΦΛΣ πνπ απεπζχλεην πξνο 1.- ηελ Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 2.- Ρακεηαθή
πεξεζία 3.- Γξαθείν Γεκάξρνπ 4.- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη 5.ηελ Λνκηθή πεξεζία ΓΛΦ-ΛΣ , κε ην νπνίν ε ΛΓΛΦ-ΛΣ δήηεζε θαη πάιη , φπσο,
επηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο γηα άζθεζε αηηήζεσο αλαηξέζεσο θαηά ηεο σο
άλσ ππ΄αξηζκ. 5661/17 απνθάζεσο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ,
ε αξκόδηα Γ/λζε
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ΓΛΦ-ΛΥ δηαβηβάζεη άκεζα πξνο ηελ Λνκηθή
Τπεξεζία όια ηα απνδεηθηηθά εθείλα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, από
ηα νπνία πξνθύπηεη όηη πξηλ ηελ επίδνζε ηεο ππ΄αξηζκ. 14650/13
αηνκηθήο εηδνπνίεζεο ζηελ Θαιπςώ Ιάζθαξε- Θνπξή , είραλ θνηλνπνηεζεί
θαη ζηελ Θαιπςώ Ιάζθαξε- Θνπξή αηνκηθέο εηδνπνηήζεηο γηα ηελ εμόθιεζε
ησλ νθεηιώλ καδί κε ηνπο
αλαθεξόκελνπο ζ΄απηέο ρξεκαηηθνύο

θαηαιόγνπο [ δει. βεβαίσζε ελ ζηελή ελλνία θαη σο πξνο ηελ Θαιπςώ
Ιάζθαξε –Θνπξή], σο ζπλέβε ηνύην ζηνλ Ζιία Θνπξή, πιελ φκσο νπδεκία
απάληεζε εδφζε απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ πξνο ηελ ΛΓΛΦΛΣ επί ηνπ σο άλσ εγγξάθνπ.
Δλ ζπλερεία ε ΛΓΛΦ-ΛΣ , κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 26692/23-9-19 λεώηεξν
έγγξαθν ηεο, πνπ απεπζχλεην πξνο 1.- ηελ Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 2.Ρακεηαθή πεξεζία 3.- Γξαθείν Γεκάξρνπ 4.- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
θαη 5.- ηελ Λνκηθή πεξεζία ΓΛΦ-ΛΣ , ε ΛΓΛΦ-ΛΣ δήηεζε θαη πάιη , φπσο,
επηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο γηα άζθεζε αηηήζεσο αλαηξέζεσο θαηά ηεο σο
άλσ ππ΄αξηζκ. 5661/17 απνθάζεσο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ,
ε αξκόδηα Γ/λζε
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ΓΛΦ-ΛΥ δηαβηβάζεη άκεζα πξνο ηελ Λνκηθή
Τπεξεζία όια ηα απνδεηθηηθά εθείλα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, από
ηα νπνία πξνθύπηεη όηη πξηλ ηελ επίδνζε ηεο ππ΄αξηζκ. 14650/13
αηνκηθήο εηδνπνίεζεο ζηελ Θαιπςώ Ιάζθαξε- Θνπξή , είραλ θνηλνπνηεζεί
θαη ζηελ Θαιπςώ Ιάζθαξε- Θνπξή αηνκηθέο εηδνπνηήζεηο γηα ηελ εμόθιεζε
ησλ νθεηιώλ καδί κε ηνπο
αλαθεξόκελνπο ζ΄απηέο ρξεκαηηθνύο
θαηαιόγνπο [ δει. βεβαίσζε ελ ζηελή ελλνία θαη σο πξνο ηελ Θαιπςώ
Ιάζθαξε –Θνπξή], σο ζπλέβε ηνύην ζηνλ Ζιία Θνπξή.
Δλ ζπλερεία πνιιαπιψλ πξνθνξηθψλ θαη εγγξάθσλ
νριήζεσλ,
ε
Γ/λζε
Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ΓΛΦ-ΛΣ [ ηκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο] κε ην
ππ΄αξηζκ. πξση. 29498/24-10-19 έγγξαθν ηεο πξνο ηελ Λνκηθή πεξεζία ΓΛΦΛΣ ελεκέξσζε φηη ζπληάρζεθαλ νη εηο απηφ αλαθεξφκελνη ρξεκαηηθνί θαηάινγνη ζην
φλνκα ηεο νθεηιέηξηαο Ιάζθαξε Θαιπςψο [ σο εγγπήηξηαο παξαηηεζείζαο ηνπ
δηθαηψκαηνο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο] πνπ αθνξνχλ κηζζψκαηα θπιηθείνπ θαη
αλζνπσιείνπ Γεκνηηθνχ Λεθξνηαθείνπ, ην έηνο
2019 [ ΑΣΘ 177/2019,
178/2019,179/2019, 180/2019, 181/2019, 182/2019, 183/2019, 184/2019,
185/2019, 186/2019, 187/2019, 188/2019, 189/2019, 190/2019, 191/2019,
192/2019, 193/2019,196/2019, 197/2019, 198/2019, 199/2019, 200/2019,201/2019,
202/2019, 203/2019,
204/2019, 205/2019, 206/2019, 207/2019,
208/2019,
209/2019, 210/2019, 211/2019, 212/2019, 213/2019, 214/2019, θαη 215/2019] θαη
φηη νη
σο άλσ ρξεκαηηθνί θαηάινγνη κε ηα απνζπάζκαηα ηνπο επηδφζεθαλ ζηε
νθεηιέηξηα ζηηο 7-10-19 κε δηθαζηηθφ επηκειεηή θαη γηα απηφ ζπληάρζεθαλ νη
αληίζηνηρεο εθζέζεηο.
Ξεξαηηέξσ εηο ην σο άλσ ππ΄αξηζκ. πξση. 29498/24-10-19 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο
Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο ζεκεηνχηαη φηη ε ηακεηαθή βεβαίσζε ησλ
θαηαιφγσλ ζα γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηά ηνλ λφκν νξηδφκελεο πξνζεζκίαο
γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο εγγξαθήο ησλ αλσηέξσ θαηαιφγσλ.
Απφ ηα παξαπάλσ ζαθψο ζπλάγεηαη φηη πξηλ ηελ επίδνζε ηεο ππ΄αξηζκ. 14650/13
αηνκηθήο εηδνπνίεζεο ζηελ Θαιπςψ Ιάζθαξε- Θνπξή , δελ είραλ θνηλνπνηεζεί θαη
ζηελ Θαιπςψ Ιάζθαξε- Θνπξή νχηε ρξεκαηηθνί θαηάινγνη νχηε αηνκηθέο
εηδνπνηήζεηο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ καδί κε ηνπο αλαθεξφκελνπο ζ΄απηέο
ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο [ δει. βεβαίσζε ελ ζηελή ελλνία θαη σο πξνο ηελ Θαιπςψ
Ιάζθαξε –Θνπξή], σο ζπλέβε ηνχην ζηνλ Ζιία Θνπξή.
Ζ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ θαηαιφγσλ εηο βάξνο ηεο Θαιπςνχο Ιάζθαξε- Θνπξή θαη ε
θνηλνπνίεζε απηψλ εηο απηήλ εγέλεην ην πξψηνλ ην 2019 , δει. κεηά ηελ
δεκνζίεπζε ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 5661/17 απνθάζεσο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ.
Θαηά ζπλέπεηα ηπρφλ άζθεζε αηηήζεσο αλαηξέζεσο θαηά ηεο σο άλσ ππ΄ αξηζκ.
5661/17 απνθάζεσο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ [ ηκ. 1νλ ηξηκ] εθηηκάηαη φηη δελ ζα
επδνθηκήζεη.
Κεηά απφ ηα παξαπάλσ θαιείηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 37/2019 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Ξ.Γξεηδειηάο δήισζε φηη ππεξςεθίδεη ηελ εηζήγεζε ηνπ
ζέκαηνο, δεηψληαο παξάιιεια ν Γήκνο λα πξνβεί ζε φιεο ηηο πεξαηηέξσ
ελέξγεηεο (βεβ. Θαηάινγνη θιπ.) γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ.
Ξξνο ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ν Γήκαξρνο θ. Η.Βνχξνο δήισζε φηη ζα
ειεγρζνχλ κε ελδειερή θαη εκπεξηζηαησκέλν ηξφπν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ πξνζψπσλ.



Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνχινγινπ δήισζε φηη ππεξςεθίδεη ηελ εηζήγεζε
ηνπ ζέκαηνο, δεηψληαο παξάιιεια λα δηελεξγεζεί έιεγρνο ζηηο πεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη παξαιείςεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ, ηα δε κέιε
ηεο Ν.Δ. λα ελεκεξσζνχλ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ.

Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε
απφ ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 ηνπ Λ. 4623/19 θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε
ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο ελψπηνλ ηνπ
Αξείνπ Ξάγνπ θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 5661/17 απνθάζεσο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ (ηκ.
1νλ Ρξηκειέο), πνπ αθνξά έθεζε ησλ Ζιία Θνπξή θαη Θαιπςνχο Ιάζθαξε-Θνπξή θαηά
ηνπ Γήκνπ, θξίλνληαο φηη ν Γήκνο πξέπεη λα εμαληιήζεη φια ηα πεξηζψξηα πνπ ηνπ
δίλεη ν Λφκνο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 185/2019
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

