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Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 2/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 13/2022

ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ (αίηεζεο
αλαίξεζεο
θαη
αίηεζεο
αλαζηνιήο
εθηέιεζεο) θαηά Κ.Ιακέξα θαη ηεο αξηζ.
4272/2021 απόθαζεο Ρξηκεινύο Δθεηείνπ
Αζελώλ»
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 19 ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ.
1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ.
4682/2020, θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ. 72 θαη ησλ ινηπώλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ
Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνύ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 764/1/14-1-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκό
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 72 Δγθύθιην
ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1)
Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο 2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, 3)
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 6) Αλεκνγηάλλεο
Γεώξγηνο 7) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη 9)
Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ
ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, έρνληαο
πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 8/3-1-2022 εηζήγεζε ηεο Λνκ. Ππκβνύινπ ηνπ
Γήκνπ θ. Ε.Γξόζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Ξξνο
Ρoλ θ Γήκαξρν N.Φηιαδέιθεηαο- N.Σαιθεδόλαο
Δπί ηεο θνηλνπνηεζείζεο ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδόλνο ηελ 28-12-21
[
ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΛΦ-ΛΣ 29191/29-12-21] ππ΄αξηζκ. 4272/21 απνθάζεσο ηνπ
Ρξηκεινύο Eθεηείνπ Αζελώλ [ ηκ. 8νλ Δκπξάγκαην], επηζπκώ λα ζέζσ ππόςηλ ζαο ηα
θάησζη.
Ωο γλσζηό, νη αληίδηθνη Αηθαηεξίλε ζπγ. Αγηδνο – Γεκεηξίνπ Θαξπηηλνύ θαη Καξία
ζπγ. Ιαδάξνπ Ιακέξα ήζθεζαλ θαηά ηνπ πξώελ Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο θιπ. ελώπηνλ
ηνπ Ξνιπκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ ηελ ππό θξίζηλ από 9-3-06 [ ππ΄αξηζκ.
θαηαζ. 48391/2522/10-3-06] αγσγή ηνπο, κε ηελ νπνία εηήζαλην
<……. Λα
αλαγλσξηζζεί ε αθπξόηεηα ιόγσ πιαζηνγξαθίαο, ηεο από 18-10-99 < δεκόζηαο
δηαζήθεο > ηνπ Γεσξγίνπ Θαξπηηλνύ πνπ απεβίσζε ζηελ Αζήλα ηελ 29-4-02 . Λα
αλαγλσξηζζεί ην θιεξνλνκηθό δηθαίσκα ηεο πξώηεο από καο Αηθαηεξίλεο Θαξπηηλνύ
σο εμ αδηαζέηνπ θιεξνλόκνπ ηνπ Γεσξγίνπ Θαξπηηλνύ θαη κεηά ηελ γελνκέλε ήδε,
από απηήλ, απνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ θιεξνλνκίαο, θαη ηεο δεπηέξαο από καο σο
κνλαδηθήο πιεζηεζηέξαο ζπγγελνύο ηνπ επί όισλ ησλ πεξηγξαθνκέλσλ ζην ηζηνξηθό
ηεο παξνύζεο αθηλήησλ θαη λα αλαγλσξηζζεί ε θπξηόηεηα ηεο δεπηέξαο από καο,
Καξίαο Ιακέξα επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ηζηνξηθό ηεο παξνύζεο αθηλήησλ ηεο
θιεξνλνκίαο ηνπ Γεσξγίνπ Θαξπηηλνύ, πιελ ησλ αλσηέξσ πεξηγξαθνκέλσλ ππό
ζηνηρείν γ θαη αξηζκό 3 θαη ππό ζηνηρείν δ θαη αξηζκό 17 αθηλήησλ, ηα νπνία ε
δεύηεξε από καο δελ έρεη αθόκε απνδερζεί γηα ηνπο αλαθεξόκελνπο ζην ηζηνξηθό
ηεο παξνύζεο ιόγνπο…..> .
Ππδεηήζεσο γελνκέλεο επί ηεο σο άλσ αγσγήο εμεδόζε ε ππ΄αηζκ. 1934/08 κε
νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Ξνιπκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. Θιεξνλνκηθό], κε
ηελ νπνία θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη εηο απηήλ εθξίζε όηη :
<…Αλαβάιιεη ηελ ζπδήηεζε ηεο ππό θξίζε αγσγήο, εσζόηνπ πεξαησζεί
ακεηάθιεηα ε αξμακέλε πνηληθή δηαδηθαζία γηα ηα αδηθήκαηα : α] ηεο
πιαζηνγξαθίαο κεηά ρξήζεσο κε ζθνπνύκελν πεξηνπζηαθό όθεινο θαη
αληίζηνηρε δεκία όπνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζό ησλ 73.000 επξώ β] ςεπδή
βεβαίσζε κε ζθνπό πξνζπνξίζεσο ζε άιινλ αζέκηηνπ νθέινπο, από ηελ

νπνία ην ζπλνιηθό όθεινο θαη ε αληίζηνηρε βιάβε ππεξβαίλνπλ ην πνζό
ησλ 73.000 επξώ γ] ςεπδνξθία κάξηπξνο δ] λόζεπζε δεκνζίνπ εγγξάθνπ
θαη ρξήζε απηνύ θαη ε] εζηθή απηνπξγία ζηηο αλσηέξσ πξάμεηο , πνπ άξρηζε
κε ηελ ππ΄αξηζκ. Α 06/2761 Δηζαγγειηθή παξαγγειία γηα ηελ δηελέξγεηα
θπξίαο αλάθξηζεο….> .
Δλ ζπλερεία νη Αηθαηεξίλε ζπγ. Αγηδνο Θαξπηηλνύ θαη Καξία Ιακέξα κε ηελ από
16-1-12 [ ππ΄ αξηζκ. θαηαζ. 12440/132/23-1-12] θιήζε ηνπο
ελώπηνλ ηνπ
Ξνιπκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ δήηεζαλ ηελ αλάθιεζε ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ.
1934/08 απνθάζεσο ηνπ Ξνιπκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. Θιεξνλνκηθό],
δηόηη απηή πξνθαιεί δήζελ άζθνπε επηβξάδπλζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη δελ εμππεξεηεί
ηελ νηθνλνκία ηεο δίθεο .
Ππδεηήζεσο γελνκέλεο εμεδόζε ε ππ΄αξηζκ. 2125/13 απόθαζε ηνπ Ξνιπκεινύο
Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. Θιεξνλνκηθό] , κε ηελ νπνία ην Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν
Αζελώλ εδέμαην όηη εκκέλεη ζηελ πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ, ήηνη ηελ ππ΄αξηζκ.
1934/08 απόθαζε πεξί αλαβνιήο ηεο ζπδήηεζεο ηεο σο άλσ ππόζεζεο έσο ηελ
έθδνζε ακεηάθιεηεο απόθαζεο ζηελ πνηληθή δίθε πνπ εθθξεκνύζε ζε βάξνο ηεο
Βαζηιηθήο Καλίθα ζρεηηθώο κε ηελ εηο βάξνο ηεο θαηεγνξία γηα ηελ πιαζηνγξαθία
ηεο σο άλσ θεξόκελεο
δεκόζηαο δηαζήθεο ηνπ Γεσξγίνπ Θαξπηηλνύ θαη ηελ
θαη΄εμαθνινύζεζε ρξήζε απηήο.
Δλ ζπλερεία ε Καξία Ιακέξα κε ηελ από 28-1-18 [ ππ΄αξηζκ. ΓΑΘ 14834/ΔΑΘ
232/14-2-18] θιήζε ηεο πνπ απεπζύλεηαη ελώπηνλ ηνπ Ξνιπκεινύο Ξξσηνδηθείνπ
Αζελώλ θαη ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο θιπ. [ ε νπνία ζεκεησηένλ
θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδόλνο ηελ 23-2-18 [ αξηζκ. πξση.
ΓΛΦ-ΛΣ 4987/26-2-18] αλαθέξεη όηη <…. Δπεηδή κε ηελ ππ΄αξηζκ. 3124/2015
απόθαζε ηνπ Ξεληακεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ ε Βαζηιηθή Καλίθα θαηαδηθάζζεθε
ηειεζίδηθα κεηαμύ άιισλ σο εζηθόο απηνπξγόο ηεο πιαζηνγξαθίαο ηεο σο άλσ
αλαθεξόκελεο σο δεκόζηαο δηαζήθεο ηνπ Γεσξγίνπ Θαξπηηλνύ. Δπεηδή θαηά ηεο
απόθαζεο απηήο ε Βαζηιηθή Καλίθα δελ άζθεζε αίηεζε αλαίξεζεο θαη ζπλεπώο ε
θαηαδίθε ηεο θαηέζηε ακεηάθιεηε…..>
θαη
δεηεί <…. Λα νξηζζεί λέα
εκεξνρξνλνινγία ζπδεηήζεσο ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ Παο ηεο από 9-3-06 θαη
ππ΄απμ. αξηζκ. εθζέζεσο θαηαζέζεσο δηθνγξάθνπ 2522/10-3-06 αγσγήο κνπ. Λα
αλαθιεζεί ε ππ΄αξηζκ. 1934/08 κε νξηζηηθή
απόθαζε ηνπ Ξνιπκεινύο
Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαη ε ππ΄αξηζκ. 2125/13 απόθαζε ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ. Λα
γίλεη εμ νινθιήξνπ δεθηή ε από 9-3-06 θαη ππ΄απμ. αξηζκ. εθζέζεσο θαηαζέζεσο
δηθνγξάθνπ 2522/10-3-06 αγσγή κνπ. Λα θαηαδηθαζζνύλ νη αληίδηθνη εηο ηελ ελ
γέλεη δηθαζηηθή κνπ δαπάλε θαη ακνηβή ηεο πιεξ. δηθεγόξνπ κνπ …>.
Γηθάζηκνο γηα ηελ ζπδήηεζε ηεο σο άλσ θιήζεσο σξίζζε ε 23-4-18
Γεπηέξα θαη ώξα 9.00 πκ. ελώπηνλ ηνπ Ξνιπκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ.

εκέξα

Ππδεηήζεσο γελνκέλεο επί ηεο σο άλσ θιήζεσο θαη αγσγήο, εμεδόζε ε
θνηλνπνηεζείζα σο άλσ ππ΄αξηζκ. 2736/19
απόθαζε ηνπ Ξνιπκεινύο
Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηαθηηθή δηαδηθαζία], κε ηελ νπνία θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
αλαθέξνληαη εηο απηήλ εθξίζε, κεηαμύ ησλ άιισλ όηη : < …. ΓΔΣΔΡΑΗ ….. ηελ από
9-3-2006 κε αξηζκό θαηάζεζεο 2522/2006 αγσγή ηεο σο πξνο ηελ ελάγνπζα Καξία
Ιακέξα. …..ΑΛΑΓΛΩΟΗΕΔΗ όηη είλαη άθπξε ε ππ΄αξηζκ. 50/18-10-1999 δεκόζηα
δηαζήθε ελώπηνλ ηεο Ππκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Πνθίαο Φνύθα ηνπ απνβηώζαληνο
ζηελ Αζήλα ζηηο 29-4-02 Γεσξγίνπ Θαξπηηλνύ ηνπ Αγηδνο- Γεκεηξίνπ, θαηνίθνπ
Αζελώλ, νδόο Λίθεο αξηζκόο 37, ε νπνία [ δηαζήθε] δεκνζηεύζεθε κε ηα ππ΄αξηζκ.
7005/16-12-2005 πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ .
ΑΛΑΓΛΩΟΗΕΔΗ ην θιεξνλνκηθό δηθαίσκα ηεο ελάγνπζαο Καξίαο Ιακέξα επί ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ αλσηέξσ απνβηώζαληνο. ΑΛΑΓΛΩΟΗΕΔΗ όηη ε ελάγνπζα Καξία Ιακέξα
είλαη θπξία ησλ εμήο αθηλήησλ : 1] ….. 7] ελόο νηθνπέδνπ θεηκέλνπ ζηνλ Γήκν
Λ.Φηι/θεηαο Αηηηθήο, εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο, ηεο
πεξηθέξεηαο ηνπ ηδίνπ Γήκνπ, ζηελ ζέζε
< Θόθθηλνο Κύινο > ζηελ νδό

Καθεδνλνκάρσλ, έθηαζεο κέηξσλ ηεηξαγσληθώλ δύν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ έληεθα
[ 2.711], πιένλ ή έιαηηνλ ή όζεο έθηαζεο θαη αλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, πνπ
ζπλνξεύεη Αλαηνιηθά κε ηελ νδό Καθεδνλνκάρσλ, Γπηηθά κε ηελ νδό Οήγα Φεξαίνπ,
Βόξεηα κε ηελ νδό Πνισκνύ θαη Λόηηα κε ηελ νδό Ξαιαηώλ Ξαηξώλ Γεξκαλνύ…….
ΔΞΗΒΑΙΙΔΗ ζε βάξνο ησλ ελαγνκέλσλ ηεο από 9-3-2006 κε αξηζκό θαηάζεζεο
2522/2006 αγσγήο ηα δηθαζηηθά έμνδα ηεο ελάγνπζαο Καξίαο Ιακέξα, ηα νπνία
νξίδεη ζην πνζό ησλ ρηιίσλ [ 1.000] επξσ….> .
Θαηά ηεο αληηδίθνπ θαη θαηά ηεο αλσηέξσ ππ΄αξηζκ. 2736/19 απνθάζεσο ηνπ
Ξνιπκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηαθηηθή δηαδηθαζία], ν Γήκνο Λ.Φηι/θεηαοΛ.Σαιθεδόλνο , ελ ζπλερεία ηεο ππ΄αξηζκ. 188/19 απνθάζεσο ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, άζθεζε ελώπηνλ ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ ηελ από 8-11-19 [ ππ΄αξηζκ.
θαηαζ. ΓΑΘ 99351 ΔΑΘ 7850/14-11-19 θαη πξνζδηνξηζκνύ ΓΑΘ 11867 ΔΑΘ 9584/1212-19] έθεζε.
Ππδεηήζεσο γελνκέλεο επί ηεο σο άλσ εθέζεσο θαη κεηά από ζπλεθδίθαζε απηήο
κεηά ηεο από 11-11-19 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ./ 98060/7744/11-11-19] έθεζεο ηεο
Βαζηιηθήο Καλίθα, εμεδόζε ε ππ΄αξηζκ. 4272/21 απόθαζε ηνπ Ρξηκεινύο Δθεηείνπ
Αζελώλ [ ηκ. 8νλ Δκπξάγκαην], κε ηελ νπνία θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη
εηο απηήλ εθξίζε όηη < … ΠΛΔΘΓΗΘΑΕΔΗ ηηο από 11-11-19 κε αξηζκό θαηάζεζεο
98060/7744/11-11-19] θαη από 8-11-19 [ κε αξηζκό θαηάζεζεο 99351/7850/14-1119] εθέζεηο αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ. ΓΔΣΔΡΑΗ ηππηθά θαη απνξξίπηεη θαη΄νπζία ηελ
από 11-11-19 κε αξηζκό θαηάζεζεο 98060/7744/11-11-19 έθεζε ηεο εθθαινύζαοελαγνκέλεο Βαζηιηθήο Καλίθα ηνπ Αλδξένπ. ΓΗΑΡΑΠΠΔΗ ηελ εηζαγσγή ζην δεκόζην
ηακείν ηνπ κε αξηζκό 30701787395001070017/2019 e- παξαβόινπ, πνζνύ [εθαηόλ
πελήληα] 150 επξώ. ΔΞΗΒΑΙΙΔΗ ζε βάξνο ηεο εθθαινύζαο- ελαγνκέλεο ηε δηθαζηηθή
δαπάλε ηεο εθεζίβιεηεο- ελάγνπζαο ηνπ παξόληνο βαζκνύ δηθαηνδνζίαο, ηελ νπνία
νξίδεη ζην πνζό ησλ πέληε ρηιηάδσλ [5.000] επξώ. ΓΔΥΔΣΑΙ
ηππηθά θαη
απνξξίπηεη θαη΄νπζία
ηελ από 8-11-19 κε αξηζκό θαηάζεζεο
99351/7850/14-11-19 έθεζε ηνπ εθθαινύληνο- ελαγνκέλνπ Γήκνπ
Ν.Φηιαδειθείαο- . Υαιθεδόλνο. ΔΠΙΒΑΛΛΔΙ ζε βάξνο ηνπ εθθαινύληνοελαγνκέλνπ κέξνπο ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο ηεο εθεζίβιεηεο – ελάγνπζαο
ηνπ παξόληνο βαζκνύ δηθαηνδνζίαο, ηελ νπνία νξίδεη ζην πνζό ησλ ρηιίσλ [
1.0000] επξώ…> [πξβι. πξνζαγνκέλε].
Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 552 ΚΠνιΓ νξίδεηαη όηη: < Κε αλαίξεζε κπνξνύλ λα
πξνζβιεζνύλ νη απνθάζεηο ησλ Δηξελνδηθείσλ, ησλ Κνλνκειώλ θαη ησλ Ξνιπκειώλ
Ξξσηνδηθείσλ θαζώο θαη ησλ Δθεηείσλ >.
Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 553 ΚΠνιΓ 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 ΚΠνιΓ 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 ΘΞνιΓ 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 ζπδήηεζή ηεο.>.
Κεηά από ηα παξαπάλσ θαη πξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ Λ.
Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδόλνο , παξαθαιώ όπσο ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίζεη γηα
ηελ άζθεζε ή κε αηηήζεσο αλαηξέζεσο θαηά ηεο Καξίαο Ιακέξα θαη θαηά ηεο σο
άλσ ππ΄αξηζκ. 4272/21 απνθάζεσο ηνπ Ρξηκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ [ ηκ. 8νλ
εκπξάγκαην] σο θαη αηηήζεσο αλαζηνιήο εθηειέζεσο ηεο σο άλσ απνθάζεσο,
παξέρνληαο ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε πξνο ηνπο επί παγία δηθεγόξνπο ηεο ΛΓΛΦ-ΛΣ
θ.θ Εακπέηα Γξόζνπ θαη Σξπζόζηνκν Σήην- Θηάκν θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα
παξαζηαζνύλ από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο απηώλ θαηά ηελ νξηζζεζνκέλε
δηθάζηκν ή ηελ ηπρόλ κεη΄αλαβνιή ηνηαύηε πξνο ππνζηήξημε ηεο σο άλσ αηηήζεσο
αλαηξέζεσο θαη αηηήζεσο αλαζηνιήο, θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην έγγξαθα θαη
ππνκλήκαηα.
Κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα αθνινπζήζεη
ε ζύληαμε εηδηθνύ ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 2/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ν θ.
Ξξόεδξνο πξόηεηλε ζην Πώκα ηελ κε άζθεζε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ελδίθσλ κέζσλ
γηα ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, δεδνκέλνπ όηη ε πεξαηηέξσ δηαδηθαζία θξίλεηαη
αηειέζθνξε. Πηε ζπλέρεηα ν ίδηνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Λνκ. πεξεζίαο, ηελ ππνβιεζείζα
από ηνλ θ. Ξξόεδξν πξόηαζε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ.
3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Λ.
4735/20 θαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ κε άζθεζε ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ησλ ελδίθσλ κέζσλ ηεο
αίηεζεο αλαηξέζεσο
θαηά ηεο Καξίαο Ιακέξα θαη ηεο ππ΄αξηζκ. 4272/21
απνθάζεσο ηνπ Ρξηκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ [ ηκήκα 8ν εκπξάγκαην] σο θαη ηεο
αίηεζεο αλαζηνιήο εθηειέζεσο ηεο σο άλσ απνθάζεσο, θξίλνληαο ηελ
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία σο αηειέζθνξε γηα ην Γήκν.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 13/2022
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

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

Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Γηεύζπλζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ

