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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 19/2020 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 100/2020

ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ.
1365/2020 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ (πξνζθπγή Γήκνπ
θαηά ΔΦΘΑ γηα νθεηιέο πξνο ην ΗΘΑ)»
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 10 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. 10729/20/29-5-2020 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)
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Ξαπαθψζηα Αλζή 5) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 6)
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 7) Γξεηδειηάο Ξαληειήο 8) Ρνκπνχινγινπ
Θσλζηαληίλνο θαη 9) Πεξεηάθεο Ληθφιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
Νπδείο.


Νη θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο θαη Θ.Ρνκπνχινγινπ απνρψξεζαλ απφ ηελ
Ππλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία επί ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..

Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 6ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 10528/27-5-2020 εηζήγεζε ηνπ Λνκ. Ππκβνχινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Σ.Σήηνπ-Θηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΧ – ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΑΚΗΗ Ή
ΜΗ ΔΝΓΙΚΟΤ ΜΔΟΤ – ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΣΟΛΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ

ΥΔΣ.:

Η ςπ’ απιθ. 1365/2020 Απόθαζη ηος 6ος Μονομελούρ Σμήμαηορ
ηος Γιοικηηικού Ππωηοδικείος Αθηνών.

Πηηο 28-02-2019 θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκν ε ππ’ αξηζ. 1365/2020 Απφθαζε ηνπ 6νπ
Κνλνκεινχο Ρκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ηελ νπνία παξέιαβα
ζηηο 28-02-2020
Κε ηελ απφθαζε απηή ην Γηθαζηήξην απέξξηςε ηελ απφ 3-12-2010 πξνζθπγή ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θαηά ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία
«ΗΘΑ ΔΡΑΚ» θαη ήδε θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΛΗΑΗΝΠ ΦΝΟΔΑΠ
ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ – ΔΦΘΑ», ε νπνία αθνξνχζε νθεηιέο πξνο ην Η.Θ.Α. ηεο
Φηιαξκνληθήο ηνπ πξψελ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο, κε ηελ επσλπκία «ΓΖΚΝΡΗΘΖ
ΦΗΙΑΟΚΝΛΗΘΖ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΝΡΔΡΕΑΓΗΑΠ».
Ν Γήκνο, πξνζέθπγε ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ θαη δήηεζε ηελ αθχξσζε ηεο ππ’ αξηζ.
400/39/14-5-2010 απφθαζεο ηεο Ρνπηθήο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο (Ρ.Γ.Δ.) ηνπ
πνθαηαζηήκαηνο Η.Θ.Α.-ΔΡΑΚ Λέαο Φηιαδέιθεηαο κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε ππ’
αξηζ. 073/203/25-8-2008 έλζηαζε θαηά ησλ: α) Κ 110/2008 πνζνχ 4.890,8 επξψ,
Κ111/2008
πνζνχ 4.921,52 επξψ, Κ 109/2008
πνζνχ 5.190,28 επξψ,
Κ108/2008 πνζνχ 3.921,34 επξψ, Κ 107/2008 πνζνχ 3.701,04 επξψ, Κ 106/2008
πνζνχ 4.569,04 επξψ, Κ105/2008 πνζνχ 5.352,60 επξψ, Κ 87/2008 πνζνχ
2.704,41 επξψ, Κ 85/2008 πνζνχ 4.876,58 επξψ, Κ 151/2008 πνζνχ 3.686,96
επξψ, Κ 157/2008 πνζνχ 6.233,96 επξψ, Κ 126/2008 πνζνχ 4.919,76 επξψ , Κ
125/2008 πνζνχ 4.742,08 επξψ, Κ 113/2008 πνζνχ 4.880,78 επξψ, Κ 101/2008
πνζνχ 4.524,10 επξψ, Κ 154/2008 πνζνχ 4.656,28 επξψ, Κ166 πνζνχ 7.807,86
επξψ, Κ 167/2008 πνζνχ 6.233,96 επξψ θαη Κ 86/2008 πνζνχ 5.199,08 επξψ
Ξξάμεσλ Δπηβνιήο Δηζθνξψλ (Ξ.Δ.Δ.) ηνπ αλσηέξσ πνθαηαζηήκαηνο, κε ηηο νπνίεο
επηβιήζεθαλ ζε βάξνο ηνπ λ.π.δ.δ. «Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο Αιέμαλδξνο Κπνηεηδάγηαο», σο εξγνδφηε, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα
ηελ αζθαιηζηηθή ηαθηνπνίεζε
ησλ αλαθεξφκελσλ ζε απηέο εξγαδνκέλσλ
(κνπζηθψλ), β) Κ 148 πνζνχ 1.476,38 επξψ, Κ 147/2008 πνζνχ 1.467,18 επξψ, Κ

146/2008 πνζνχ 1.557,08 επξψ, Κ 145/2008 πνζνχ 1.176,58 επξψ, Κ 143/2008
πνζνχ 1.370,62 επξψ, Κ 142/2008 πνζνχ 1.605,60 επξψ, Κ 119/2008 πνζνχ
811,30 επξψ, Κ 199/2008 πνζνχ 1.106 επξψ, Κ 205/2008 πνζνχ 1.870,04 επξψ, Κ
170/2008 πνζνχ 1.475,82 επξψ, Κ 169/2008 πνζνχ 1.422,58 επξψ, Κ 150/2008
πνζνχ 1.467,10 επξψ, Κ 138/2008 πνζνχ 1.357,12 επξψ, Κ 202/2008 πνζνχ 1.396
επξψ, Κ 214 πνζνχ 2.342,26 επξψ, Κ 215/2008 πνζνχ 1.870,04 επξψ, Κ 118/2008
πνζνχ 1.559,88 επξψ, Κ 116/2008 πνζνχ 1.462,88 επξψ Ξξάμεσλ Δπηβνιήο
Ξξφζζεηεο Δπηβάξπλζεο Δηζθνξψλ (Ξ.Δ.Ξ.Δ.Δ.) ηνπ ίδηνπ πνθαηαζηήκαηνο, κε ηηο
νπνίεο επηβιήζεθε ζε βάξνο ηνπ ίδηνπ εξγνδφηε πξφζζεηε επηβάξπλζε επί ησλ
αλσηέξσ εηζθνξψλ θαη γ) ηεο Κ 46/2008 Ξξάμεο Δπηβνιήο Ξξνζηίκνπ
Αθαηαρψξηζησλ Δξγαδνκέλσλ (Ξ.Δ.Ξ.Α.Δ.) πνζνχ 9.000 επξψ ηνπ ηδίνπ σο άλσ
πνθαηαζηήκαηνο.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ σο άλσ απφθαζε, απεξξίθζεζαλ ε
αξρηθή έλζηαζε ηνπ Γήκνπ θαηά ησλ σο άλσ πξάμεσλ ελψπηνλ ηεο Ρνπηθήο
Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πνθαηαζηήκαηνο ΗΘΑ-ΔΡΑΚ θαζψο θαη ε απφ 3-12-2010
Ξξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ 6νπ Κνλνκεινχο Ρκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ξξσηνδηθείνπ
θαηά ηεο 400/39/14-5-2010 απφθαζεο ηεο Ρνπηθήο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο (Ρ.Γ.Δ.)
ηνπ πνθαηαζηήκαηνο Η.Θ.Α.-ΔΡΑΚ Λέαο Φηιαδέιθεηαο.
Ωο γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη ε άζθεζε ηεο εθέζεσο θξνλψ φηη δελ ζα επδνθηκήζεη κε
απνηέιεζκα ν Γήκνο λα επηβαξχλεηαη κε πεξαηηέξσ πξνζαπμήζεηο, ηφθνπο θαη
δηθαζηηθά έμνδα.
Ζ Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ λα καο ελεκεξψζεη αλ έρεη πξνβεί ζε ξχζκηζε ησλ
νθεηινκέλσλ ή ζε εμφθιεζε κέξνπο ή νιφθιεξνπ ηνπ νθεηινκέλνπ πνζνχ.
Άιισο, ε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ, δηα ηνπ Ρκήκαηνο Κηζζνδνζίαο, ζα πξέπεη, θαηά
ηελ άπνςή κνπ, λα πξνβεί ζε ζπλελλφεζε κε ην Ρνπηθφ πνθαηάζηεκα ηνπ ΔΦΘΑ
Φηιαδέιθεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ή δπλαηφλ αθαηξνπκέλνπ ηνπ
πνζνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ εθφζνλ ηνχην είλαη εθηθηφ, δηαζθαιίδνληαο νχησ ηα
ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ απνθεχγνληαο πεξαηηέξσ πξνζαπμήζεηο θαη ινηπά έμνδα.
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλσηέξσ, κε απφθαζή ηεο, λα
κνπ δψζεη ηελ εληνιή – εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ άζθεζε ή κε εθέζεσο θαηά ηεο σο
άλσ ππ’ αξηζ. αξηζ. 1365/2020 Απφθαζεο ηνπ 6νπ Κνλνκεινχο Ρκήκαηνο ηνπ
δηνηθεηηθνχ Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ.
Φξνλψ, πεξαηηέξσ, φηη πξνο απνθπγήλ επηπιένλ επηβαξχλζεσλ, ηφθσλ θαη ινηπψλ
εμφδσλ (δηθεγνξηθήο ακνηβήο, θ.ιπ.) εηο βάξνο ηνπ Γήκνπ, ε πεξεζία ζα πξέπεη λα
πξνρσξήζεη ζηελ ηαθηνπνίεζε ηεο πξνθχςαζαο νηθνλνκηθήο εθθξεκφηεηαο, ρσξίο λα
επηκεθχλεη ην ρξφλν εμφθιεζήο ηεο, αζθψληαο πεξαηηέξσ έλδηθν κέζν.
ημειώνω δε όηι, ζε πεπίπηωζη καηά ηην οποία η Οικονομική Δπιηποπή
αποθαζίζει ηην άζκηζη εθέζεωρ, ο σπόνορ άζκηζηρ είναι εξήνηα (60)
ημέπερ από ηην επίδοζη, ήηοι θα ππέπει να αζκηθεί έωρ ηιρ 30 Ιοςνίος
2020 (παπάηαζη λόγω αναζηολήρ πποθεζμιών από 15 Μαπηίος 2020).
Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζπλελλφεζε – δηεπθξίληζε, είκαη 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. 19/2020 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.

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 ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
Δγκπίνει ηελ κε άζθεζε ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο
εθέζεσο θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 1365/2020
απνθάζεσο ηνπ 6νπ Κνλνκεινχο
Ρκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε απφ
3-12-2010 πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θαηά ηνπ
Λ.Ξ.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΘΑ ΔΡΑΚ» θαη ήδε θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ κε ηελ
επσλπκία «ΔΛΗΑΗΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ – ΔΦΘΑ», πνπ αθνξνχζε
νθεηιέο πξνο ην Η.Θ.Α. ηεο Φηιαξκνληθήο ηνπ πξψελ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο, κε
ηελ επσλπκία «ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΦΗΙΑΟΚΝΛΗΘΖ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΝΡΔΡΕΑΓΗΑΠ», κπίνονηαρ, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο Λνκ.
πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, φηη ε ηπρφλ άζθεζε έθεζεο δελ ζα επδνθηκήζεη θαη πξνο
απνθπγήλ επηπιένλ επηβαξχλζεσλ, ηφθσλ θαη ινηπψλ εμφδσλ (δηθεγνξηθήο ακνηβήο,
θ.ιπ.) εηο βάξνο ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλνπ δε φηη ε πεξεζία έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηελ
ηαθηνπνίεζε ηεο πξνθχςαζαο νηθνλνκηθήο εθθξεκφηεηαο, ρσξίο λα επηκεθχλεη ην
ρξφλν εμφθιεζήο ηεο, αζθψληαο πεξαηηέξσ έλδηθν κέζν.
Ζ παξνχζα θνηλνπνηείηαη ζηε Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία
παξαθαιείηαη γηα ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 100/2020
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
Δζωηεπική Γιανομή :
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

