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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 32/2020 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 203/2020
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Άζθεζε ή κε αίηεζεο αλαίξεζεο ζην
Π.η.Δ. θαηά ηεο αξηζ. 2870/20 απφθαζεο
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ (ππφζεζε
αγσγήο εηαηξείαο GREEN & SPACE ΔΞΔ
θαηά ηνπ Γήκνπ)»
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 30 ηνπ κήλα Πεπηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε ζε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο
ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ
απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 20984/33/25-9-2020
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 :

ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Ράθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ξαπαθψζηα Αλζή 5) Γξεηδειηάο Ξαληειήο 6)
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 7) Πεξεηάθεο Ληθφιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ,
αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, κε ηνλ πξψην εμ απηψλ λα έρεη ελεκεξψζεη ζρεηηθά
ηνλ θ. Ξξφεδξν ηεο Ν.Δ.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 20886/24-9-2020 εηζήγεζε ηνπ Λνκ. Ππκβνχινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Κελ. Ξαπαδεκεηξίνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ: ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ – ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ
επί δηθαζηηθήο ππνζέζεσο ηεο κε αξηζκ. θαηαρώξεζεο ΑΓ 204/2019
από 7.3.2019 θαη θαηαηεζείζαο ζηηο 12.3.2019 ΑΓΧΓΗ ηεο ΔΠΔ
<< GREEN & SPACE ΔΠΔ>> θαηά ηνπ ΝΠΓΓ « ΓΗΜΟ
ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ», πνπ εθδηθάζζεθε ζηηο 10.6.2020
ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ – Σκήκα 16ν Σξηκειέο Γηαβίβαζε ηεο αξηζκ. 2870/2020 απνθάζεσο – Άζθεζε ή κε
Αλαηξέζσο ζην ηΔ θαη΄απηήο.
Πρεη.
ε
αξηζκ. 2870/2020 απόθαζε ηνπ 16νπ
Σξηκεινύο Σκήκαηνο
Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ.
------------------------------------…-----------------------------Πηηο 10.6.2020 ζπδεηήζεθε (αξηζκ. πηλ. 27) ελψπηνλ ηνπ 16νπ Ρξηκεινχο
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ ε κε γεληθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο ΑΓ 204/2019
απφ 7.3.2019 θαη θαηαηεζείζα ζηηο 12.3.2019 ΑΓΩΓΖ ηεο ΔΞΔ << GREEN &
SPACE ΔΞΔ>> θαηά ηνπ ΛΞΓΓ « ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΣΑΙΘΖΓΝΛΝΠ», κε
ηελ νπνία αγσγή ελ ιφγσ εηαηξεία δεηνύζε << Λα γίλεη δεθηή ε ππφ θξίζε
αγσγή καο. Λα αλαγλσξηζζεί φηη καο νθείιεη θαη λα ππνρξεσζεί ν αληίδηθνο
Ν.Ρ.Α λα καο θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ Δ 20.426,00 ΦΞΑ 23%, Δ 3.818,00) ην
νπνίν αληηζηνηρεί ζηα είδε πνπ πξνκεζεχζακε ζε απηφλ δπλάκεη ηεο απφ
23.12.2015 κεηαμχ καο ζπκβάζεσο γηα ηελ << ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
2Ν ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΩΓΖΠ Κ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ
>>, ΔΛΡΌΘΩΠ κε ην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο ηεο Ξαξαγξάθνπ Ε ηνπ λ.
4152/2013, απφ ηελ 26.1.2016, ήηνη απφ ηελ παξέιεπζε ηξηάληα (30)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ πνπ έιαβε ρψξα ηελ
28.12.2015 (πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 3 θαη άξζξν 1 ηεο πνπαξαγξάθνπ Ε.5 ηεο
Ξαξαγξάθνπ Ε ηνπ λ. 4152/2013) , άιισο απφ ηελ επίδνζε ηεο παξνχζαο,
έσο θαη ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ νθεηινκέλνπ πνζνχ.

Λα θεξπρζεί ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί πξνζσξηλψο εθηειεζηή.
Λα θαηαδηθαζζεί ν αληίδηθνο Ν.Ρ.Α ζην ζχλνιν ηεο ελ γέλεη δηθαζηηθήο καο
δαπάλεο. >>.
ηε ζπδήηεζε παξέζηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΓΛΦ-ΛΣ ν εμ εκψλ
δηθεγφξνο Κελέιανο Ξαπαδεκεηξίνπ θαη εμεδφζε ε αλσηέξσ ζρεηηθή αξηζκ.
2870/2020 απφθαζε ηνπ 16νπ Σξηκεινύο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ
Δθεηείνπ Αζελώλ κε ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην έθακε δεθηή ελ φισ ηελ
αγσγή θαη << πνρξεψλεη ην λ.π.δ.δ κε ηελ επσλπκία << ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΣΑΙΘΖΓΝΛΝΠ>> θαη ήδε << ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΝΠ>> λα θαηαβάιεη ζηελ ελάγνπζα εηαηξεία ην πνζφ ησλ
είθνζη ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ δέθα νθηψ επξψ (20.418,00 επξψ) εληφθσο, κε
ην επηηφθην ηεο παξαγξάθνπ Ε, ππνπαξ. Ε3, Ε5 ηνπ λ. 4152/2013 απφ
28.2.2016 θαη απαιιάζζεη ην ελαγφκελν απφ ηα δηθαζηηθά έμνδα ηεο
ελάγνπζαο>>.
Η ελ ιόγσ απόθαζε κε ηελ από 14.9.2020 παξαγγειία κεη’
επηηαγήο ηεο πιεξεμνπζίαο δηθεγόξνπ ηεο ελάγνπζαο θνηλνπνηήζεθε
ζην Γήκν καο ζηηο 16.9.2020 θαη έιαβε αξηζκό πξσηνθόιινπ
εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ 20156/16.9.2020 ΓΝΦ-ΝΥ.
Δπεηδή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά
απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ πξνβιέπνληαη ηα εμήο, ήηνη:

πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο - Έλδηθα κέζα - Αίηεζε αλαίξεζεο
Αξζξν 53. (άξζξα 53 Ν.Γ. 170/1973, 4 παξ. 2.3 Ν.1470/1984).
Ξαξαδεθηφ. 1. Ζ αίηεζε αλαηξέζεσο αζθείηαη θαηά απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη
είηε ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ, είηε ηειεζηδίθσο θαη` έθεζε,
αλαζεψξεζε ή αλαςειάθεζε. Ζ αίηεζε απφ κελ ηνλ ηδηψηε δηάδηθν (θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν) κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζε απηφλ, απφ δε ηε δηάδηθν δηνηθεηηθή αξρή ή
λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο ππνπξγφ,
εθφζνλ δε νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, κέζα ζε εμήληα εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία
δεκνζίεπζεο ηεο απνθάζεσο. Ζ θνηλνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη θαηά ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 56 θαη επ. ηνπ θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηθνλνκίαο, θαη απφ
θάζε δηάδηθν, νπφηε ε πξνζεζκία ηξέρεη θαη θαη` απηνχ. Γηθαίσκα λα αζθήζεη
αίηεζε αλαηξέζεσο έρεη θάζε δηάδηθνο πνπ κεηέζρε ζηελ νπζηαζηηθή δίθε,
θαηά ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ε αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε, θαη έρεη εηηεζεί
ελ φισ ή ελ κέξεη. Ρν δηθαίσκα απηφ έρεη θαη ν δηάδηθνο πνπ λίθεζε, εθφζνλ
ην δηθαηνινγεί έλλνκν ζπκθέξνλ. "Πε θακία πεξίπησζε ε αίηεζε δελ κπνξεί
λα αζθεζεί κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
απφθαζεο." *** Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 πξνζηέζεθε κε ην άξζξ.36
Λ.2721/1999, ΦΔΘ Α 112/3.6.1999. ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Κε ην άξζξν 4
Λ.2479/1997,ΦΔΘ Α 67/6.5.1997 νξίδεηαη φηη: " 1.α. Νη πξνζεζκίεο γηα ηελ
άζθεζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο αλαζηέιινληαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1εο έσο 31εο
Απγνχζηνπ. Γελ ζίγεηαη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία πνπ αθνξά ηηο
πξνζεζκίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ νξγαληζκώλ
ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο. β. Νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχνπλ θαη γηα
ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο". ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Θαηά ην άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ Λ.
1868/1989 (Α 230): "Η θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.δ.
170/1973 (π.δ. 18/1989 άξζξν 53, Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λόκσλ
γηα ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο ΦΔΚ Α` 8) πξνζεζκία γηα ηελ
άζθεζε αλαίξεζεο από ην Γεκόζην ή ηε δηάδηθε δηνηθεηηθή αξρή ζην
πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο αξρίδεη από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
απόθαζεο ζην Γεκόζην ή ηε δηάδηθε δηνηθεηηθή αξρή".
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Πρεηηθή ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 184 παξ.2 ηνπ π.δ.331/85

(Θψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηθνλνκίαο) πνπ νξίδεη φηη ε πξνζεζκία αζθήζεσο
αλαηξέζεσο απφ ην Γεκφζην ...νξίδεηαη ζε εμήληα εκέξεο,αθόηνπ
θνηλνπνηεζεί ζ`απηό ε απόθαζε θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ε
αλαίξεζε 2. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 γηα ηελ παξέθηαζε
εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πην πάλσ εμεθνλζήκεξε πξνζεζκία πξνθεηκέλνπ γηα
ηδηψηε δηάδηθν. "3. Ζ αίηεζε αλαηξέζεσο επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ πξνβάιιεηαη
απφ ηνλ δηάδηθν κε ζπγθεθξηκέλνπο ηζρπξηζκνχο πνπ πεξηέρνληαη ζην
εηζαγσγηθφ δηθφγξαθν φηη δελ ππάξρεη λνκνινγία ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο ή φηη ππάξρεη αληίζεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο πξνο ηε
λνκνινγία ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή άιινπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ
είηε πξνο αλέθθιεηε απφθαζε δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. *** ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:
Ξεξί ηεο ΠΛΡΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ηεο δηάηαμεο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ
παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο βιέπε ζρεηηθά ζηηο ππ` αξηζκ. 1049/2009,
1327/2009, 3786/2009, 189/2010, 1389/2010, 1549/2010, 2813/2010
απνθάζεηο ΠΡΔ. 4. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε αίηεζεο αλαηξέζεσο,
όηαλ ην πνζό ηεο δηαθνξάο πνπ άγεηαη ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο είλαη θαηώηεξν από ζαξάληα ρηιηάδεο επξώ, εθηόο αλ
πξνζβάιινληαη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη επί πξνζθπγώλ νπζίαο,
εθόζνλ αθνξνύλ πεξηνδηθέο παξνρέο ή ηε ζεκειίσζε ηνπ
δηθαηώκαηνο ζε ζύληαμε ή ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζε εθάπαμ
παξνρή θαη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ύςνπο ηεο. Δηδηθώο ζηηο δηαθνξέο
από δηνηθεηηθέο ζπκβάζεηο, ην όξην απηό νξίδεηαη ζηηο δηαθόζηεο
ρηιηάδεο επξώ. Ρα πνζά απηά κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε πξνεδξηθφ
δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο
θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ χζηεξα απφ γλψκε ηεο Νινκέιεηαο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Ξξνθεηκέλνπ γηα δηαθνξέο απφ αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο, θφξνπο, δαζκνχο, ηέιε θαη ζπλαθή δηθαηψκαηα, πξφζηηκα θαη
ινηπέο θπξψζεηο, σο πνζφ ηεο δηαθνξάο λνείηαη ην πνζφ εηζθνξάο, θφξνπ
θιπ., ρσξίο πξνζαπμήζεηο θαη πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ ακθηζβεηείηαη ελψπηνλ
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ
έρνπλ εθαξκνγή θαη φηαλ ην έλδηθν κέζν πνπ αζθήζεθε ζην δηθαζηήξην ηεο
νπζίαο απνξξίθζεθε γηα ηππηθνχο ιφγνπο. Νηαλ ε αίηεζε αλαηξέζεσο αζθείηαη
απφ ηνλ ηδηψηε δηάδηθν, ε αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή ή ην λνκηθφ
πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ππνβάιινπλ ζην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, κε
κέξηκλα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζεκείσκα γηα ην παξαπάλσ πνζφ
ηεο δηαθνξάο. Νηαλ ε αίηεζε αλαηξέζεσο αζθείηαη απφ ηνλ δηάδηθν, δηνηθεηηθή
αξρή ή ην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο
πνπξγφ, ην ελ ιφγσ ζεκείσκα ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ
δηθνγξάθνπ ηεο αίηεζεο αλαηξέζεσο." *** Νη παξ.3 θαη 4,φπσο είραλ
ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 35 Λ.3772/2009, αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην
άξζξν 12 παξ.1 Λ.3900/2010, ΦΔΘ Α 213/17.12.2010.`Δλαξμε ηζρχνο απφ
ηελ
1ε
Ηαλανπαξίνπ
2011.
***
ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:
Ξεξί
ηεο
ΠΛΡΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ηεο δηάηαμεο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ παξφληνο
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο βιέπε ζρεηηθά ζηηο ππ` αξηζκ. 1327/2009,
3857/2009 απνθάζεηο ΠΡΔ. «5. Κεηά ηελ πάξνδν ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1
ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζεζκίαο ν αξκφδηνο πνπξγφο, ν  πνπξγφο πνπ
επνπηεχεη ην δηάδηθν λνκηθφ πξφζσπν ή ν Γεληθφο Δπίηξνπνο ησλ ηαθηηθψλ
δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ αίηεζε αλαηξέζεσο θαηά
ηειεζίδηθεο απφθαζεο δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, αθφκε θαη αλ απηή δελ
ππφθεηηαη ζε αλαίξεζε, αιιά κφλν ππέξ ηνπ λφκνπ, ρσξίο απνηέιεζκα κεηαμχ
ησλ δηαδίθσλ. Δπίζεο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ αίηεζε αλαηξέζεσο ππέξ ηνπ
λφκνπ θαηά απφθαζεο πνπ εθδίδεηαη επί αηηήζεσο γηα παξνρή πξνζσξηλήο
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. Νη αηηήζεηο αλαηξέζεσο ππέξ ηνπ λφκνπ αζθνχληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 19». *** Ζ παξ.5
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7 άξζξ.14 Λ.3038/2002, ΦΔΘ Α 180/7.8.2002. ***
ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Ξεξί ηεο ΠΛΡΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 53
ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο βιέπε ζρεηηθά ζηηο ππ` αξηζκ.
1913/2010, 444/2011 απνθάζεηο ΠΡΔ.

Άξζξν 54. (άξζξν 54 Λ.Γ. 170/1973). Αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα. Ζ άζθεζε
ηεο αίηεζεο αλαηξέζεσο δελ έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα, εθηφο αλ εηδηθψο
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.
Άξζξν 55. (άξζξν 4 παξ. 4 Λ. 1470/1984). Ξαξέκβαζε - Ρξηηαλαθνπή. Πηε
δίθε ηεο αλαίξεζεο δελ ζπγρσξείηαη παξέκβαζε.
Αξζξν 56. (άξζξα 56 Ν.Γ. 170/1973, 4 παξ. 5 Ν.1470/1984).
Λόγνη αλαηξέζεσο. 1. Λόγνη αλαηξέζεσο είλαη: α) Τπέξβαζε
θαζεθόλησλ ή θαζ` ύιελ αξκνδηόηεηα ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ
πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε. β) Με λόκηκε
ζπγθξόηεζε ή θαθή ζύλζεζή ηνπ. γ) Παξάβαζε νπζηώδνπο ηύπνπ
ηεο δηαδηθαζίαο. δ) Δζθαικέλε εξκελεία ή πιεκκειήο εθαξκνγή ηνπ
λόκνπ πνπ δηέπεη ηελ επίδηθε ζρέζε θαη ε) Τπαξμε δύν ή
πεξηζζνηέξσλ ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ πνπ είλαη αληηθαηηθέο κεηαμύ
ηνπο ζηελ ίδηα ππόζεζε θαη γηα ηνπο ίδηνπο δηαδίθνπο. 2. Ιφγνη πνπ
αθνξνχλ πιεκκέιεηα ηεο αηηηνινγίαο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο επεηδή
δελ δφζεθε απάληεζε ζε ηζρπξηζκφ πνπ έρεη πξνβιεζεί απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηνη, αλ δελ ηνλ πεξηγξάθνπλ ζαθψο θαη δελ παξαπέκπνπλ
ζπγθεθξηκέλσο ζην δηθφγξαθν κε ην νπνίν έρεη πξνβιεζεί ν ηζρπξηζκφο ζην
δηθαζηήξην ηεο νπζίαο.
Λακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ εηο ην ζθεπηηθό ηεο απνθάζεσο
δηαιακβαλνκέλσλ κε ηελ νπνία δελ έγηλαλ δεθηνί νη πξνβιεζέληεο
εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ηζρπξηζκνί, ηνπ γεγνλόηνο όηη ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή κε ηελ αξηζκ. 268/2015 απόθαζή ηεο θαηαθύξσζε ζην
απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ ελάγνπζα εηαηξεία, ηελ
ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο πξνκήζεηαο, ηελ έθδνζε ηνπ κε αξηζκό
4/28.12.2015 ηηκνινγίνπ εθ κέξνπο ηεο ελάγνπζαο, ηελ παξάδνζε
θαη παξαιαβή ησλ έλδηθσλ εηδώλ κε πξσηόθνιιν ζηηο 28.12.2015,
ηελ έθδνζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 38/22.3.2016 ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο
πιεξσκήο ην νπνίν αξλήζεθε λα ζεσξήζεη ε Δπίηξνπνο – θξίλνλ ην
Γηθαζηήξην όηη ν πξνιεπηηθόο θαη ν πξνζπκβαηηθόο έιεγρνο ηεο
Δπηηξόπνπ δελ ππνθαζηζηνύλ ηνλ δηθαζηηθό έιεγρν θαη επεηδή ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην επηδηθαζζέλ πνζόλ είλαη απηό ησλ είθνζη
ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ δέθα νθηψ επξψ (20.418,00 επξψ) εληφθσο, κε ην
επηηφθην ηεο παξαγξάθνπ Ε, ππνπαξ. Ε3, Ε5 ηνπ λ. 4152/2013 απφ 28.2.2016
θαη απαιιάζζεη ην ελαγφκελν απφ ηα δηθαζηηθά έμνδα ηεο ελάγνπζαο>> θαη
θαηώηεξν ηνπ απαηηνπκέλνπ γηα ηελ άζθεζε αηηήζεσο αλαηξέζεσο ε
Ννκηθή Τπεξεζία ΦΡΟΝΔΙ όηη ε ππ΄αξηζκ. ε αλσηέξσ ζρεηηθή αξηζκ.
2870/2020 απφθαζε ηνπ 16νπ Σξηκεινύο Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ
Δθεηείνπ Αζελώλ δελ ππόθεηηαη εηο ην έλδηθν κέζνλ ηεο Αλαηξέζεσο
ελώπηνλ ηνπ ηΔ ιόγσ πνζνύ, ηπρόλ δε αζθεζεζνκέλε Αίηεζε
Αλαηξέζεσο κεηά από απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα
απνξξηθζεί σο απαξάδεθηνο.
Δπνκέλσο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ ΓΝΦ-ΝΥ, σο αξκνδία γηα
ηελ άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ, δένλ
όπσο ιάβεη ζρεηηθή άπόθαζε πεξί κε άζθεζεο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ
ηεο Αηηήζεσο Αλαηξέζεσο ελώπηνλ ηνπ ηΔ θαηά ηεο ελ ιόγσ
απνθάζεσο.

Η δε Γλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – επζύο ακέζσο κεηά ηελ
ιήςε απνθάζεσο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πεξί κε αζθήζεσο
ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ζα πξέπεη λα επηιεθζεί ηεο ελ ιόγσ ππνζέζεσο
θαη λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή
ηαθηνπνίεζε απηήο πξηλ ε αληίδηθνο θηλήζεη πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο
αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο
θαη
επηβαξπλζείν
Γήκνο
Νέαο
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κε πεξαηηέξσ δαπάλεο.Ρεο ελ ιφγσ απφθαζεο αληίγξαθν ζαο δηαβηβάδεηαη γηα ηηο πεξαηηέξσ
λφκηκεο ελέξγεηεο.
Γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ζηε δηάζεζή ζαο.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 32/2020 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ην έγγξαθν-εηζήγεζε ηεο Λ. ηνπ Γήκνπ, ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 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 αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο άζθεζεο ή κε ηνπ
ελδίθνπ κέζνπ ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο ζην Π.η.Δ. θαηά ηεο αξηζ. 2870/20 απφθαζεο
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, εθδνζείζαο επί ηεο κε γεληθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο ΑΓ
204/2019 απφ 7.3.2019 θαη θαηαηεζείζαο ζηηο 12.3.2019 ΑΓΩΓΖΠ ηεο ΔΞΔ << GREEN
& SPACE ΔΞΔ>> θαηά ηνπ ΛΞΓΓ « ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΣΑΙΘΖΓΝΛΝΠ»,
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο ηεο ππφζεζεο κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ
ινηπψλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ θαη ηδηαίηεξα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξφπνπ ηνπ
Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ πεξί κε ζεψξεζεο ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο
πιεξσκήο.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 203/2020
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

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

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

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

