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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 14/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 112/2021
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Δμνπζηνδφηεζε δηθεγφξσλ Γήκνπ γηα άζθεζε
ζηνλ Άξεην Πάγν αίηεζεο αλαίξεζεο θαη
αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαηά ηεο αξηζ.
6472/20 απφθαζεο ηνπ Κνλνκεινχο Δθεηείνπ
Αζελψλ»
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Κ.Σξίηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2
ηνπ Λ. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 40 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 Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 8156/15/23-4-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Πξνέδξνπ 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. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Γξεηδειηάο Παληειήο 6)
Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 7) Δκκαλνπήι Γαλάε, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο
ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΤΛΑΚΖ ΠΟΙΗΣΩΛ».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Παπαθψζηα Αλζή 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 3) εξεηάθεο Ληθφιανο, νη
νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη
ζρεηηθά ηνλ Πξφεδξν ηεο Ο.Δ..
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 8ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 7974/21-4-2021 εηζήγεζε ηεο Λνκ. πκβνχινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξφζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Πξνο
Σνλ θ. Γήκαξρν Λ. Φηιαδέιθεηαο- Λ. Υαιθεδφλνο
Eλ ζπλερεία ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΛΦ-ΛΥ 27474//14-12-20 εγγξάθνπ κνπ, ζαο
γλσξίδσ ηα θάησζη.
Σελ 14-4-21 θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Υαιθεδφλνο [ κε αξηζκ.
πξση. 7553/15-4-21] ε ππ΄αξηζκ. 6472/20 απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο Δθεηείνπ
Αζελψλ [ ηκ. 4νλ].
Ωο γλσζηφλ, ε Διέλε Βιαρνπνχινπ , Ησάλλα Σδνπβάλνπ, Καξία Φάθνπ, Αηθαηεξίλε
Γαιπθνχ θαη Βαζηιηθή Γεκεηξνχ, καδί κε άιιεο ελάγνπζεο [ ζχλνιν 61 ελάγνπζεο]
άζθεζαλ ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ [δηαδ. εξγαηηθψλ
δηαθνξψλ] ηελ απφ 9-10-17 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. 582864/2403/11-10-17] αγσγή θαηά
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλνπ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
θαη Τπνπξγνχ Παηδείαο Θξεζθεπκάησλ θαη Δξεπλαο, ηνπ Γήκνπ ΦηιαδέιθεηαοΥαιθεδφλνο θιπ., κε ηελ νπνία δήηεζαλ : < …. Λα αλαγλσξηζζεί φηη ην πξψην
ελαγφκελν Διιεληθφ Γεκφζην σο αξρηθφο εξγνδφηεο καο φθεηιε λα είρε αλαγλσξίζεη
κηζζνινγηθά ην ζχλνιν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κέρξη ηελ 10-1-2007 [ εκεξνκελία
θαηάηαμεο καο ζε ζέζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ] απφ ηελ
αξρηθή εκεξνκελία πξφζιεςεο θάζε κίαο εμ εκψλ ζχκθσλα κε ην ηζηνξηθφ ηεο
παξνχζαο σο εμήο : 1…… 57] Γεκεηξνχ Βαζηιηθή απφ 1-1-191 58] Βιαρνπνχινπ
Διέλε απφ 1-9-1990 59] Σδνπβάλνπ Ησάλλα απφ 1-9-2000 60] Φάθνπ Καξίαο απφ 19-1992 θαη 61] Γαιίθνπ Αηθαηεξίλεο απφ 1-9-1990. …..9.- Λα ππνρξεσζεί ν Γήκνο
Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο λα θαηαβάιεη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ηζηνξνχληαη ζηελ
παξνχζα, ζηηο θάησζη αλαθεξφκελεο εμ εκψλ ηα αθφινπζα κηθηά πνζά, λνκίκσο
εληφθσο απφ ηφηε πνπ θάζε επηκέξνπο θνλδχιη θαηέζηε ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ ή
άιισο απφ ηελ επίδνζε ηεο παξνχζαο θαη κέρξηο νινζρεξνχο εμφθιεζεο : ηελ κε
αχμνληα αξηζκφ αγσγήο <57> Γεκεηξνχ Βαζηιηθή ην κηθηφ πνζφ ησλ 6.547,50 επξψ,
ζηελ κε αχμνληα αξηζκφ αγσγήο < 58 > Βιαρνπνχινπ Διέλε ην κηθηφ πνζφ ησλ
8.793,75 επξψ, ζηελ κε αχμνληα αξηζκφ < 59 > Σδνπβαλνπ Ησάλλα ην κηθηφ πνζφ

ησλ 3.517,50 επξψ, ζηελ κε αχμνληα αξηζκφ αγσγήο < 60 > Φάθνπ Καξία ην κηθηφ
πνζφ ησλ 7.638,75 επξψ θαη ζηελ κε αχμνληα αξηζκφ αγσγήο < 61 > Γαιηθνχ
Αηθαηεξίλε ην κηθηφ πνζφ ησλ 8.793,75 επξψ 10.- Αιισο ηα ίδηα σο άλσ γηα ηελ
θάζε κία εμ εκψλ πνζά λα καο θαηαβιεζνχλ απφ ηνπο αλσηέξσ Γήκνπο ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνχ. 11.- Λα θεξπρζεί ε εθδνζεζνκέλε
απφθαζε πξνζσξηλά εθηειεζηή….. >..
πδεηήζεσο γελνκέλεο επί ηεο σο άλσ αγσγήο εμεδφζε ε ππ΄αξηζκ. 37/2020
απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ [ δηαδ. εξγαηηθψλ δηαθνξψλ]] , κε
ηελ νπνία εθξίζε φηη : < …Γηθάδεη αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ. Γέρεηαη ελ κέξεη ηελ
αγσγή. Αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ 1νπ ελαγνκέλνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, σο
αξρηθνχ εξγνδφηε ησλ ελαγνπζψλ, λα αλαγλσξίζεη κηζζνινγηθά σο ρξφλν
πξνυπεξεζίαο ην ζχλνιν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
απφ ηνπο θάησζη
αλαθεξνκέλνπο ρξφλνπο κέρξη ηελ 10-1-2007 : 1]…… 57] Γεκεηξνχ Βαζηιηθή απφ 11-1991, 58] Βιαρνπνχινπ Διέλε απφ 1-9-1990 59] Σδνπβάλνπ Ησάλλα απφ 1-9-2000
60] Φάθνπ Καξία απφ 1-9-1992 θαη 61] Γαιηθνχ Αηθαηεξίλε απφ 1-91990.Τπνρξεψλεη
1]……. 7.- ην 8ν ελαγφκελν ΛΠΓΓ Γήκνο ΦηιαδέιθεηαοΥαιθεδφλνο λα θαηαβάιεη ζηελ 58ε ελάγνπζα Βιαρνπνχινπ Διέλε ην κηθηφ πνζφ ησλ
8793,75 επξψ, ζηελ 59ε ελάγνπζα Σδνπβάλνπ Ησάλλα ην κηθηφ πνζφ ησλ 3517,50
επξψ , ζηελ 60ε ελάγνπζα Φάθνπ Καξία ην κηθηφ πνζφ ησλ 5787,99 επξψ θαη ζηελ
61ε ελάγνπζα Γαιηθνχ Αηθαηεξίλε ην πνζφ ησλ 8793,75 επξψ, άπαληα ηα αλσηέξσ
θνλδχιηα λνκηκνηφθσο κε επηηφθην 6% απφ ηεο επηδφζεσο ηεο αγσγήο ζηνλ
αληίζηνηρν Γήκν έσο ηεο νινζρεξνχο εμνθιήζεσο. Θαηαδηθάδεη ην 1ν ελαγφκελν
Διιεληθφ Γεκφζην ζηελ δηθαζηηθή δαπάλε ησλ ελαγνπζψλ, ηελ νπνία θαζνξίδεη ζην
πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ [ 300] επξψ θαη ηνπο ινηπνχο ελαγνκέλνπο Γήκνπο ζε κέξνο
ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο ησλ ελαγνπζψλ, ηελ νπνία θαζνξίδεη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ [ 4.000] επξψ…> .
Θαηά ησλ αληηδίθσλ θαη θαηά ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 37/20 απνθάζεσο ηνπ
Κνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ [δηαδηθαζία εξγαηηθψλ δηαθνξψλ], θαζ΄ν κέξνο
έθαλε δεθηή ηελ απφ 9-10-17 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. ΓΑΘ 582864 ΔΑΘ 2403/11-1017] αγσγή ησλ αληηδίθσλ θαηά ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο θαη ήδε Γήκνπ
Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Υαιθεδφλνο, ν Γήκνο Λ. Φηιαδέιθεηαο- Λ. Υαιθεδφλνο άζθεζε
ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ ηελ απφ 19-2-20 [ ππ΄αξηζκ. θαηαζ. ΓΑΘ
17052 ΔΑΘ 1214/24-2-20 έθεζε .
πδεηήζεσο γελνκέλεο επί ηεο σο άλσ εθέζεσο ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο- Λ.
Υαιθεδφλνο θαη κεηά ζπλεθδίθαζε απηήο κε ηηο ινηπέο εθέζεηο εηέξσλ Γήκσλ,
εμεδφζε ε ππ΄αξηζκ. 6472/20 απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ [ ηκ.
4νλ Κνλνκειέο], κε ηελ νπνία εθξίζε φηη :< …. Θεξχζζεη απαξάδεθηε ηε ζπδήηεζε
ηεο ππφ ζηνηρείν [Δ] απφ 19-2-2020 έθεζεο κε αξηζκφ θαηάζεζεο 17052/1214/24-22020 ζηελ Γξακκαηεία ηνπ εθδφζαληνο ηελ πξσηφδηθε απφθαζε Κνλνκεινχο
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ σο πξνο ην 6ν εθεζίβιεην Διιεληθφ Γεκφζην. πλεθδηθάδεη
αληηκσιία [ Α] ηελ απφ 26-2-2020 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 18542/1309/26-2-20
ζην Κνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ έθεζε [ αξ. πηλ.72] [ Β] ηελ απφ 17-2-20 θαη
κε αξηζκφ θαηάζεζεο 17441/1236/25-2-20 ζην Κνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ
έθεζε [ αξ.πηλ. 73] [ Γ] ηελ απφ 20-2-20 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 16437/1163/21-220 ζην Κνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ έθεζε [ αξ.πηλ. 74] [ Γ] ηελ απφ 13-2-20
θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 14226/973/2020 ζην Κνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ
έθεζε [ αξηζκ.πηλ.75] θαη [ Δ] ηελ απφ 19-2-20 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο
17052/1214/24-2-20 έθεζε [ αξ.πηλ.76]. Απνξξίπηεη ηππηθά ηελ ππφ ζηνηρείν [Δ]
απφ 19-2-20 θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 17052/1214/24-2-20 έθεζε σο πξνο ηελ 5ε
εθεζίβιεηε Βαζηιηθή Γεκεηξίνπ. Γέρεηαη θαηά ηα ινηπά ηππηθά ηηο εθέζεηο θαη ηηο
ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΗ θαη΄νπζίαλ. πκςεθίδεη ζην ζχλνιν ηεο κεηαμχ ηλ δηαδίθσλ ηε
δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ παξφληνο βαζκνχ δηθαηνδνζίαο. Απνξξίπηεη ηελ αίηεζε

δηφξζσζεο ηεο εθθαινχκελεο απφθαζεο
Θακαηεξνχ..> [ πξβι. πξνζαγνκέλε].

ηνπ

Γήκνπ

Αγίσλ

Αλαξγχξσλ-

Δπεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 552 ΚΠολΓ νξίδεηαη φηη: < Κε αλαίξεζε κπνξνχλ λα
πξνζβιεζνχλ νη απνθάζεηο ησλ Δηξελνδηθείσλ, ησλ Κνλνκειψλ θαη ησλ Πνιπκειψλ
Πξσηνδηθείσλ θαζψο θαη ησλ Δθεηείσλ >.
Δπεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 553 ΚΠολΓ νξίδεηαη φηη : < Αλαίξεζε επηηξέπεηαη
κφλν θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ κε αλαθνπή
εξεκνδηθίαο θαη έθεζε α]……. β] ησλ νξηζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ πεξαηψλνπλ φιε ηε
δίθε ή κφλν ηελ δίθε γηα ηελ αγσγή ή γηα ηελ αληαγσγή.. >.
Δπεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 564 ΚΠολΓ νξίδεηαη φηη :< 1.- Αν ο αναιπεζείυν
διαμένει ζηην Δλλάδα, η πποθεζμία ηηρ αναίπεζηρ είναι ηπιάνηα [30]
ημέπερ και απσίζει από ηην επίδοζη ηηρ απόθαζηρ. 2…… 3.- Αλ ε απφθαζε
δελ επηδφζεθε, ε πξνζεζκία ηεο αναίπεζηρ είλαη δχν [2] έηε θαη αξρίδεη απφ ηελ
δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο πνπ πεξαηψλεη ηελ δίθε >.
Δπεηδή κε ην άξζξν 565 ΚΠολΓ νξίδεηαη φηη : < 1.- Ζ πξνζεζκία ηεο αλαίξεζεο
θαζψο θαη ε άζθεζε ηεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
απφθαζεο ..2.- Αλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο πηζαλνινγείηαη θίλδπλνο βιάβεο,
ηεο νπνίαο ε απνθαηάζηαζε δελ είλαη εχθνιε, κπνξεί λα δηαηαρζεί κε αίηεζε θάπνηνπ
απφ ηνπο δηαδίθνπο ε νιηθή ή ελ κέξεη αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο
απφθαζεο , κε ηνλ φξν παξνρήο αλάινγεο εγγχεζεο ή θαη ρσξίο εγγχεζε ή λα
εμαξηεζεί ε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο απφ ηελ παξνρή εγγχεζεο απφ ηνλ δηάδηθν πνπ
έρεη ληθήζεη. Γηα ηελ αίηεζε απνθαίλεηαη ζπλεδξηάδνληαο σο ζπκβνχιην ρσξίο
ππνρξεσηηθή θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ ην αξκφδην πνιηηηθφ ηκήκα, ην νπνίν
ζπγθξνηείηαη απφ ηξία κέιε, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ν εηζεγεηήο ηεο
ππφζεζεο. Ζ απφθαζε ηεο αλαζηνιήο κπνξεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν λα αλαθιεζεί κε
αίηεζε θάπνηνπ απφ ηνπο δηαδίθνπο έσο ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αλαίξεζεο. Θαηφπηλ
επηηξέπεηαη κφλν θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο.>.
Δπεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηος Ν. 3852/10 υρ ζήμεπα ιζσύει νξίδεηαη φηη :
< Αξκνδηφηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο .1.- Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ
φξγαλν, αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ δήκνπ. Δηδηθφηεξα έρεη ηηο αθφινπζεο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο :α]…… ηε]
Απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε ή κε φισλ ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ έλδηθσλ
κέζσλ θαζψο θαη γηα ηελ παξαίηεζε απφ απηά…. >.
Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ θαη πξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ Λ.
Φηιαδέιθεηαο- Λ. Υαιθεδφλνο, φπσο κεηνλνκάζζε ν Γήκνο Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο
δπλάκεη ηνπ ΠΓ 71/17 [ ΦΔΘ 104/Α/ 26-7-17] σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ Γήκνπ Λ.
Φηιαδέιθεηαο Αηηηθήο [ άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10 Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο ],
παξαθαιψ λα κνπ ρνξεγήζεηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ λα
εμνπζηνδνηεί ηνπο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ηεο ΛΤΓΛΦ-ΛΥ θ.θ
Εακπέηα Γξφζνπ θαη Υξπζφζηνκν Υήην- Θηάκν φπσο απφ θνηλνχ ή κεκνλσκέλα
έθαζηνο εμ απηψλ θαη δηά ινγ/ζκφ ηνπ σο άλσ
Γήκνπ Λ.ΦηιαδέιθεηαοΛ.Υαιθεδφλνο , αζθήζεη ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά ησλ 1.- Διέλεο
Βιαρνπνχινπ ηνπ Γεκεηξίνπ, θαηνίθνπ Λ.Φηι/θεηαο Αηηηθήο, νδφο Ιάξλαθνο 51 [
ΑΦΚ 116493291] 2.- Ησάλλαο Σδνπβάλνπ ηνπ Ζιία, θαηνίθνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο
Αηηηθήο , νδφο
Θαβαδέιια 10-12 [ ΑΦΚ 63576864] 3.- Καξίαο Φάθνπ ηνπ
Θσλ/λνπ, θαηνίθνπ Αζελψλ, Ι. Πάξλεζνο 254 [ ΑΦΚ 63576864] 4- Αηθαηεξίλεο
Γαιηθνχ ηνπ Αλαζηαζίνπ, θαηνίθνπ Ηιίνπ Αηηηθήο, νδφο Αλδξνπ 50 [ ΑΦΚ
64976199] 5.- Βαζηιηθήο Γεκεηξνχ ηνπ Γεκεηξίνπ, θαηνίθνπ Λ.Φηι/θεηαο, νδφο
Ιάξλαθνο
51 [ ΑΦΚ 116493291] 6.ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ λνκίκσο
εθπξνζσπνπκέλνπ ελ πξνθεηκέλσ απφ ηνλ Τπνπξγφ ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ

Τπνπξγφ Παηδείαο Θξεζθεπκάησλ θαη Δξεπλαο πνπ θαηνηθνεδξεχνπλ ζηελ Αζήλα
θαη εθπξνζσπνχληαη λφκηκα θαη ΘΑΣΑ ηεο ππ΄αξηζκ. 6472/20 απνθάζεσο ηνπ
Κνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ [ ηκ. 4νλ] : α] αίηεζε αλαηξέζεσο σο θαη β] αίηεζε
αλαζηνιήο εθηειέζεσο θαη αίηεκα ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαηά ησλ
αλσηέξσ θαη θαηά ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 6472/20 απνθάζεσο ηνπ Κνλνκεινχο
Δθεηείνπ Αζελψλ [ ηκ. 4νλ] θαη λα παξαζηαζνχλ απφ θνηλνχ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο
απηψλ θαηά ηελ νξηζζεζνκέλε δηθάζηκν ή ηελ ηπρφλ κεη΄αλαβνιή ηνηαχηε θαηά ηελ
ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο φζν θαη ηεο αηηήζεσο
αλαζηνιήο θαη αηηήκαηνο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, θαηαζέηνληαο πξνο
ηνχην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα.
Κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα αθνινπζήζεη
ε ζχληαμε εηδηθνχ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 14/2021 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε φηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Γ.Δκκαλνπήι,



Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Θ.Σνκπνχινγινπ δήισζε «παξψλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα
ςεθνθνξία.

ζεσξψληαο φηη δελ πξέπεη λα εμαληιεζνχλ ηα έλδηθα κέζα, φπσο έγηλε θαη ζε
άιιεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ.

Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, 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 εθ λένπ απφ ην άξζξν 40 παξ. 1
ηνπ Λ. 4735/20 θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι καηά πλειοτηθία
(5 ΤΠΔΡ-1 ΚΑΣΑ)
Δξοςζιοδοηούνηαι νη επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη ηεο Λνκηθήο
Τπεξεζίαο ΓΛΦ-ΛΥ θ.θ. Εακπέηα Γξφζνπ θαη Υξπζφζηνκνο Υήηνο- Θηάκνο, φπσο,
απφ θνηλνχ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο εμ απηψλ θαη δηά ινγ/ζκφ ηνπ σο άλσ Γήκνπ
Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Υαιθεδφλνο, αζκήζοςν ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά ησλ 1.Διέλεο Βιαρνπνχινπ ηνπ Γεκεηξίνπ, θαηνίθνπ Λ.Φηι/θεηαο Αηηηθήο, νδφο Ιάξλαθνο
51 [ ΑΦΚ 116493291] 2.- Ησάλλαο Σδνπβάλνπ ηνπ Ζιία, θαηνίθνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο
Αηηηθήο , νδφο
Θαβαδέιια 10-12 [ ΑΦΚ 63576864] 3.- Καξίαο Φάθνπ ηνπ
Θσλ/λνπ, θαηνίθνπ Αζελψλ, Ι. Πάξλεζνο 254 [ ΑΦΚ 63576864] 4- Αηθαηεξίλεο
Γαιηθνχ ηνπ Αλαζηαζίνπ, θαηνίθνπ Ηιίνπ Αηηηθήο, νδφο Αλδξνπ 50 [ ΑΦΚ
64976199] 5.- Βαζηιηθήο Γεκεηξνχ ηνπ Γεκεηξίνπ, θαηνίθνπ Λ.Φηι/θεηαο, νδφο
Ιάξλαθνο
51 [ ΑΦΚ 116493291] 6.ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ λνκίκσο
εθπξνζσπνπκέλνπ ελ πξνθεηκέλσ απφ ηνλ Τπνπξγφ ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ
Τπνπξγφ Παηδείαο Θξεζθεπκάησλ θαη Έξεπλαο πνπ θαηνηθνεδξεχνπλ ζηελ Αζήλα
θαη εθπξνζσπνχληαη λφκηκα θαη ΘΑΣΑ ηεο ππ΄αξηζκ. 6472/20 απνθάζεσο ηνπ
Κνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ [ ηκ. 4νλ] : α] αίηηζη αναιπέζευρ σο θαη β]
αίηηζη αναζηολήρ εκηελέζευρ θαη αίηημα σοπήγηζηρ πποζυπινήρ διαηαγήρ
θαηά ησλ αλσηέξσ θαη θαηά ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 6472/20 απνθάζεσο ηνπ
Κνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ [ ηκ. 4νλ] θαη λα παπαζηούν, απφ θνηλνχ ή
κεκνλσκέλα έθαζηνο απηψλ, θαηά ηελ νξηζζεζνκέλε δηθάζηκν ή ηελ ηπρφλ
κεη΄αλαβνιή ηνηαχηε θαηά ηελ ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ηεο αηηήζεσο
αλαηξέζεσο φζν θαη ηεο αηηήζεσο
αλαζηνιήο θαη ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο, θαηαζέηνληαο πξνο ηνχην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα.

Κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα αθνινπζήζεη
ε ζχληαμε εηδηθνχ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 112/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζυηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Απηνηειέο Σκήκα Λνκηθήο Τπεξεζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηψλ
Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηψλ
Σκήκα Ινγηζηεξίνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

