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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 7/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 47/2021

ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Άζθεζε ή κε
εθέζεσο θαηά
απφθαζεο ηνπ
Αζελψλ (ππφζεζε
Γήκνπ)»

ηνπ έλδηθνπ κέζνπ ηεο
ηεο αξηζ. 17762/2021
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ
αγσγήο ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. θαηά

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ κήλα Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2
ηνπ Ν. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 32 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ
ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 4086/7/26-2-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ
θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Κνπηζάθεο Μηραήι 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 6)
Γξεηδειηάο Παληειήο 7) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 8) Δκκαλνπήι
Γαλάε, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΤΝΑΜΗ
ΠΟΛΙΣΩΝ».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2) εξεηάθεο Νηθφιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ,
αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ην αξηζ. πξση. 3294/15-2-2021 ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα-εηζήγεζε
ηνπ Ννκ. πκβνχινπ ηνπ Γήκνπ θ. Υ.Υήηνπ-Κηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:

ΘΔΜΑ:

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ – ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΑΠΟΦΑΔΧ

ΥΔΣ.:

Η ςπ’ απιθ. 17762/2021 απόθαζη ηος 19ος Σμήμαηορ ηος
Μονομελούρ Γιοικηηικού Ππωηοδικείος Αθηνών

ηηο 04-02-2021 παξέιαβα ηελ ππ’ αξηζ. 17762/2021 απφθαζε ηνπ 19νπ Σκήκαηνο
ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην
έθαλε δεθηή ηελ απφ 30-11-2017 αγσγή ηεο ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. θαηά ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, δπλάκεη ηεο νπνίαο ππνρξεψλεηαη ν Γήκνο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο λα θαηαβάιεη ζηελ ΓΔΓΓΗΔ ΑΔ ην πνζφ ησλ
745,28 € λνκηκνηφθσο απφ ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο, ήηνη απφ 13-12-2017.
Καη’ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, νξίδνληαη ηα
παξαθάησ: «2. Γελ ππφθεηληαη ζε έθεζε απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ρξεκαηηθέο

δηαθνξέο, αλ ην αληηθείκελφ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000)
επξψ. Πξνθεηκέλνπ γηα απαηηήζεηο ακέζσο ή εκκέζσο αζθαιηζκέλσλ θαηά ησλ
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη γηα απαηηήζεηο γηα θάζε είδνπο
απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ γεληθψο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ, ην αλσηέξσ φξην νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000)
επξψ. Σν αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ακθηζβεηνχκελν κε ηελ
έθεζε πνζφ. Αλ αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο είλαη πεξηζζφηεξα απηνηειή θαη
δηαθεθξηκέλα κεηαμχ ηνπο πνζά, ην εθθιεηφ θξίλεηαη ρσξηζηά σο πξνο θαζέλα απφ ηα
πνζά απηά. ε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο ζψξεπζεο έλδηθσλ βνεζεκάησλ, ζπλάθεηαο
πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ή νκνδηθίαο, ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο
θξίλεηαη ρσξηζηά σο πξνο θάζε έλδηθν βνήζεκα, ζπλαθή πξάμε ή παξάιεηςε ή
νκφδηθν, εθηφο αλ, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ππάξρεη ελνρή ζε νιφθιεξν. (Σν ηξίην
εδ. ηίζεηαη φπσο αληηθ/θε κε ην άξζξν 25 Ν. 4274/14-7-2014)».
Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλσηέξσ, θαη επεηδή ην επηδηθαζζέλ πνζφ είλαη κηθξφηεξν
ηνπ πνζνχ 5.000 €, δελ δχλαηαη λα αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο εθέζεσο θαηά ηεο σο
άλσ ππ’ αξηζ. 17762/2021 απνθάζεσο ηνπ 19νπ Σκήκαηνο ηνπ Μνλνκεινχο
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε απφθαζή ηεο λα ελεκεξψζεη ηελ Γηεχζπλζε
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ λα πξνβεί ζηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηεο πξνο
εθηέιεζε ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο σο άλσ απνθάζεσο.
Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε – ζπλελλφεζε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 7/2021 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Ννκ. Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), φπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 ηνπ Ν. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ
απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Ν. 4735/20 θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε
ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
Δγκπίνει ηελ κε άζθεζε ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο
έθεζηρ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 17762/2021 απφθαζεο ηνπ 19νπ Σκήκαηνο ηνπ
Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην έθαλε
δεθηή ηελ απφ 30-11-2017 αγσγή ηεο ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. θαηά ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, δπλάκεη ηεο νπνίαο ππνρξεψλεηαη ν Γήκνο λα
θαηαβάιεη ζηελ ΓΔΓΓΗΔ ΑΔ ην πνζφ ησλ 745,28 € λνκηκνηφθσο απφ ηελ επίδνζε ηεο
αγσγήο, ήηνη απφ 13-12-2017, κπίνονηαρ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92
ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο θαη δεδνκέλνπ φηη ην επηδηθαζζέλ πνζφ είλαη
κηθξφηεξν ησλ 5.000 €, φηη δελ δχλαηαη λα αζθεζεί ην έλδηθν κέζν ηεο εθέζεσο θαηά
ηεο σο άλσ ππ’ αξηζ. 17762/2021 απνθάζεσο ηνπ 19νπ Σκήκαηνο ηνπ Μνλνκεινχο
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ.
Καηφπηλ απηνχ παξαθαιείηαη ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ λα πξνβεί ζηηο
πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηεο πξνο εθηέιεζε ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο σο άλσ απνθάζεσο,
πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξπλζεί ν Γήκνο κε πεξαηηέξσ ηφθνπο θαη δηθαζηηθά έμνδα.
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 47/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Σκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

