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«Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ ζην 
Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε 
αλαθνπήο Κ.ηάε θαηά Διι. Γεκνζίνπ)» 
 
 

  ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 1 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Πέκπηε θαη 
ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 28103/38/25-11-2022 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ 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, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :     
 
 
 
  



 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Θνπεινύζνο Υξήζηνο θαη 5) 
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο, κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Σάθαο Ζιίαο 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο 3) Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 
4) Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα 
θιεηεύζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ην αξηζ. πξση. 27835/23-11-2022 ελεκεξσηηθό ζεκείσκα-εηζήγεζε 
ηεο Λνκ. πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ε.Γξόζνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
Πξνο 
Σνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Υαιθεδόλνο 
 
Δπί ηεο θνηλνπνηεζείζεο ζηνλ Γήκν ΛΦ-ΛΥ ηελ 16-11-22 [ κε αξηζκ. πξση. 
27297/16-11-22] ππ΄αξηζκ. 15707/22 απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 
Αζελώλ [ ηκ. 25νλ Κνλνκ.], ζαο γλσξίδσ ηα θάησζη. 
 
Όπσο πξνθύπηεη από ην πεξηερόκελν ηεο  θνηλνπνηεζείζεο σο άλσ ππ΄αξηζκ. 
15707/22 απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 25νλ Κνλνκ.], ζε 
εθηέιεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 23630/70/19-3-18 παξαγγειίαο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΤ 
Αγ. Αλαξγύξσλ ζπληάρζεθε ε ππ΄αξηζκ. 5655/23-5-18 έθζεζε αλαγθαζηηθήο 
θαηάζρεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Γηθ. Δπηκειήηξηαο ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ Διέλεο 
Θαπόηνπ πνπ επηδόζεθε λόκηκα. 
 
Ωο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, επηβιήζεθε αλαγθαζηηθή θαηάζρεζε ηνπ δηθαηώκαηνο 
θπξηόηεηνο ηεο Καξίαο ηάε ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Γηνλπζίαο, θαηνίθνπ Πεξηζηεξίνπ 
Αηηηθήο, επί ησλ 4/8 εμ αδηαηξέηνπ ελόο νηθνπέδνπ κεηά ηεο επ΄απηνύ νηθνδνκήο, 
θεηκέλνπ εληόο ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ θαη ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ πξώελ 
Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο θαη πιένλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- 
Υαιθεδόλνο  Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδό Ιεπθάδνο 13. ηελ έθζεζε 
αλαθέξεηαη όηη ην ελ ιόγσ νηθόπεδν έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 262,95 ηκ., ε επ΄απηνύ 
νηθνδνκή απνηειείηαη, θαηά ηνλ ηίηιν θηήζεσο, από ηζόγεην όξνθν- θαηνηθία, 
επηθάλεηαο 131,35 ηκ. θαη ίζεο επηθάλεηαο ππόγεην όξνθν- απνζήθε, ελώ θαηά ηελ 
επί ηόπνπ κεηάβαζε ηεο ζηελ σο άλσ δηεύζπλζε, ε δηθαζηηθή επηκειήηξηα  
δηαπίζησζε όηη ε νηθία θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο είλαη αζθεπήο[ έρεη 
θαηεδαθηζζεί ε ζθεπή] θαη αθαηνίθεηε.  
 
Θάησ από ηελ έθζεζε ζπληάρζεθε από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο  ΓΟΤ Αγ. Αλαξγύξσλ 
θαη ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Γηθαζηηθνύ Σκήκαηνο ηεο  ΓΟΤ  απηήο, πξάμε θαζνξηζκνύ 
ρξεώλ. ηελ πξάμε απηή ελζσκαηώζεθε πίλαθαο ρξεώλ πνπ πεξηιακβάλεη κία νθεηιή, 
νηθ. έηνπο 2014, πνπ πξνέξρεηαη από πξόζηηκν πνιενδνκίαο, βεβαηώζεθε ηακεηαθά κε 
ηελ ππ΄αξηζκ. 474/22-1-15 πξάμε ηεο  ΓΟΤ Αγ. Αλαξγύξσλ θαη αλέξρεηαη ζην πνζό 
ησλ 71.713,12 επξώ θαηά ην θεθάιαην θαη ζην πνζό ησλ 16.477,71 επξώ θαηά ηα 
ζπλεηζπξαηηόκελα θαη ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ 88.190,83 επξώ. 
 
Σν ελ ιόγσ πξόζηηκν  επηβιήζεθε κε βάζε ηελ ππ΄αξηζκ. 5352/13 από 18-3-14 
έθζεζε απηνςίαο ηνπ Σκ. Απζαηξέησλ θαη Δπηθηλδύλσλ ηεο Γ/λζεο Τπεξεζίαο 
Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Λ.Ησλίαο πνπ εθδόζεθε θαη΄εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 2 
ηνπ Λ. 3852/10, ζηα πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- 



Υαιθεδόλνο. Γηα ην πξόζηηκν απηό   ζπληάρζεθε από ηελ ίδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 
Λ.Ησλίαο, ν ΖΤΑ 40/14  από 31-10-2014 ρξεκαηηθόο θαηάινγνο νηθ. έηνπο 2014 θαη ε 
ππ΄αξηζκ. πξση. νηθ. 10463/14 ηξηπιόηππε πεξηιεπηηθή θαηάζηαζε βεβαίσζεο 
πξνζηίκνπ απζαηξέηνπ, πνπ εζηάιεζαλ ζηελ  ΓΟΤ  Λ.Ησλίαο. 
 
Θαηά ηεο σο άλσ α] θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο β] ηεο πξάμεο θαζνξηζκνύ ρξεώλ πνπ  
ζπληάρζεθε θάησ από απηήλ γ] ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 
ελζσκαησκέλν  ζηελ ηειεπηαία απηή πξάμε πίλαθα θαη δ] θάζε άιιεο ζπλαθνύο 
πξάμεο, ε  θα Καξία ηάε άζθεζε ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ  
ηελ κε αξηζκό εηζαγσγήο ΑΘ 5809/19-6-2018 αλαθνπή θαηά ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 
λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλνπ από ηνλ Πξνηζηάκελν ηεο  ΓΟΤ Αγ. Αλαξγύξσλ. 
 
Δπί ηεο σο άλσ αλαθνπήο εμεδόζε ε ππ΄αξηζκ. 1311/21 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 25νλ Κνλ.], κε ηελ νπνία απεξξίθζε ε σο άλσ αλαθνπή 
ιόγσ έιιεηςεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ ππνγξάθνληνο  ην εηζαγσγηθό ηεο δίθεο 
δηθόγξαθν δηθεγόξνπ. 
 
Δλ ζπλερεία ε αλαθόπηνπζα άζθεζε ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ 
ηελ από20-1-22 [αξηζκ. εηζαγ. ΑΔ 116/20-1-22] αλαθνπή εξεκνδηθίαο θαηά ηνπ 
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλνπ από ηνλ Πξνηζηάκελν ηεο  ΓΟΤ Αγ. 
Αλαξγύξσλ. 
 
πδεηήζεσο γελνκέλεο επί ηεο σο άλσ αλαθνπήο εξεκνδηθίαο εμεδόζε ε σο άλσ 
ππ΄αξηζκ. 15707/22 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 25νλ 
Κνλ.], κε ηελ νπνία απεθαζίζζε όηη : <… Γέρεηαη ηελ αλαθνπή εξεκνδηθίαο. 
Δμαθαλίδεη ηελ 13110/21 απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Γηαηάζζεη ηελ απόδνζε ζηελ 
αλαθόπηνπζα ηνπ θαηαβιεζέληνο παξαβόινπ πνζνύ 75 επξώ. Απαιιάζζεη ην θαζ΄νπ 
ε αλαθνπή εξεκνδηθίαο Γεκόζην από ηα δηθαζηηθά έμνδα ηεο αλαθόπηνπζαο. 
Πξνρσξεί ζηελ εθδίθαζε ηεο κε αξηζκό  εηζαγσγήο ΑΚ5809/19-6-2018 
αλαθνπήο. Απνβάιιεη ην Διιεληθό Γεκόζην  από ηελ δίθε ηεο σο άλσ κε 
αξηζκό εηζαγσγήο ΑΚ5809/19-6-18 αλαθνπήο. Κεξύζζεη άθπξε ηε 
ζπδήηεζε ηεο σο άλσ κε αξηζκό εηζαγσγήο ΑΚ5809/19-6-2018 αλαθνπήο. 
Οξίδεη λέα δηθάζηκν γηα ηελ ζπδήηεζε ηεο σο άλσ κε  αξηζκό εηζαγσγήο 
ΑΚ5809/19-6-2018 αλαθνπήο, ηελ 20ε Ιαλνπαξίνπ 2023, εκέξα 
Παξαζθεπή θαη ώξα 12.30 κκ ζηελ αίζνπζα αθξναηεξίνπ, όπνπ ζπλεδξηάδεη 
ην παξόλ ηκήκα [ Αθξναηήξην Μνλνκεινύο ηζνγείνπ, αηζ.12]. Γηαηάζζεη ηελ 
εγγξαθή ηεο ππόζεζεο  [ηεο κε αξηζκό εηζαγσγήο ΑΚ 5809/19-6-2018 
αλαθνπήο] ζην πηλάθην ηεο σο άλσ δηθαζίκνπ θαη ηελ επίδνζε ηεο 
παξνύζαο απόθαζεο ζηνπο δηαδίθνπο, ήηνη ζηελ αλαθόπηνπζα, ζην 
Πξάζηλν Σακείν θαη ζηνλ Γήκν Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο. Η επίδνζε απηή 
επέρεη ζέζε θιήηεπζεο ησλ δηαδίθσλ γηα ηελ αλσηέξσ δηθάζηκν. Δπηπιένλ 
δηαηάζζεη λα επηδνζεί ζην Πξάζηλν Σακείν θαη ζηνλ Γήκν Φηιαδέιθεηαο- 
Υαιθεδόλαο θαη αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο σο άλσ κε αξηζκό 
εηζαγσγήο ΑΚ 5809/19-6-18 αλαθνπήο, κε κλεία ηεο ρξνλνινγίαο 
θαηάζεζεο ηνπ. Τπνρξεώλεη ην Πξάζηλν Σακείν θαη ηνλ Γήκν 
Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο λα πξνζθνκίζεη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ παξόληνο 
Γηθαζηεξίνπ [ 25νλ Μνλ.] ηνλ θαηά ην άξζξν 129 Κώδηθα Γηνηθεηηθήο 
Γηθνλνκίαο δηνηθεηηθό θάθειν, ζπλνδεπόκελν από ηελ έθζεζε απόςεσο 
ηνπο επί ησλ πξνβαιιόκελσλ κε ηελ σο άλσ κε αξηζκό εηζαγσγήο ΑΚ  
5809/19-6-18 αλαθνπή λνκηθώλ θαη πξαγκαηηθώλ ηζρπξηζκώλ, 
ηνπιάρηζηνλ 8 εκέξεο πξηλ ηελ σο άλσ δηθάζηκν….>. 
 
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό θαη πξέπεη λα ηνληζζεί ελ πξνθεηκέλσ όηη ζην ζθεπηηθό ηεο σο 
άλσ ππ΄αξηζκ. 15707/22 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 25νλ 
Κνλνκ.] δηαιακβάλεηαη όηη : < …. 15.- Δπεηδή από ηελ ζπλδπαζηηθή εξκελεία ησλ 
παξαηηζέκελσλ ζηελ πξνεγνύκελε ζθέςε δηαηάμεσλ ζπλάγεηαη όηη ηα πξόζηηκα 
αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο απζαηξέησλ πνπ επηβάιινληαλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 26  ηνπ Λ. 4178/2013, από ηνπο αξκόδηνπο, βάζεη ησλ άξζξσλ 94 θαη 95 ηνπ 
Λ. 3852/10, κεηά ηελ 1-1-2011, Γήκνπο βεβαηώλνληαη από ηελ αξκόδηα νηθνλνκηθή 
ππεξεζία, εηζπξάηηνληαη σο δεκόζηα έζνδα θαη απνδίδνληαη θαηά πνζνζηό 50% ζηνλ 



νηθείν Γήκν θαη θαηά πνζνζηό 50 % ζην λπδδ ΔΣΔΡΠ, κεηνλνκαζζέλ ήδε ζε < 
Πξάζηλν Σακείν >. Κεηά ηελ ζπγθξόηεζε όκσο ησλ Σνπηθώλ Παξαηεξεηεξίσλ  πνπ 
απνηεινύλ όξγαλα ηεο θαηά  πεξίπησζε Πεξηθέξεηαο, ηα επηβαιιόκελα από ηηο 
ππεξεζίεο απηέο πξόζηηκα, εηζπξάηηνληαη σο δεκόζηα έζνδα από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ 
θαη απνδίδνληαη θαηά πνζνζηό 25 % ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα, θαηά πνζνζηό 25 % 
ζηνλ νηθείν Γήκν θαη θαηά πνζνζηό 25 % ζην Πξάζηλν Σακείν. 
16.- Δπεηδή  ε έλδηθε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε[ θαηάζρεζε αθηλήηνπ θαη ηακεηαθή 
βεβαίσζε] επηζπεύζζεθε γηα ηελ είζπξαμε ηεο νθεηιήο πνπ πξνέξρεηαη από 
πνιενδνκηθό πξόζηηκν θαη ζύκθσλα κε ηηο παξαηηζέκελεο ζηηο δύν πξνεγνύκελεο 
ζθέςεηο δηαηάμεηο θαη ηελ εξκελεία ηνπο, ζα απνδνζεί, κεηά ηελ είζπξαμε ηεο θαηά ην 
ήκηζπ ηνπ πνζνύ ηεο ζηνλ Γήκν Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλαο θαη θαηά ην έηεξν ήκηζπ 
ηνπ ζην Πξάζηλν Σακείν. πλεπώο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 7 
ηνπ Λ. 2579/88 , παζεηηθά λνκηκνπνηνύληαη ζηελ παξνύζα δίθε, ν Γήκνο 
Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλαο θαη ην Πξάζηλν Σακείν θαη όρη ην Διιεληθό Γεκόζην, ην 
νπνίν πξέπεη λα απνβιεζεί από ηελ δίθε απηή…..> [ πξβι. πξνζαγνκέλε]. 
 
Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ θαη πξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο 
– Λ.Υαιθεδόλαο, όπσο κεηνλνκάζζε ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο, παξαθαιώ 
όπσο , κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ.  15707/22 απνθάζεσο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 25νλ Κνλ.] ρνξεγήζεηε  ζηελ ΛΤΓΛΦ-ΛΥ  
ζρεηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΛΦ-ΛΥ , κε ηελ νπνία λα  εμνπζηνδνηεί  
ηνπο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ηεο ΛΤΓΛΦ-ΛΥ θ.θ  Εακπέηα 
Γξόζνπ θαη Υξπζόζηνκν Υήην- Θηάκν όπσο από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα έθαζηνο εμ 
απηώλ θαη δηά ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Υαιθεδόλνο  λα  παξαζηεί 
ελώπηνλ ηνπ  Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 25νλ  Κνλνκειέο]   θαηά ηελ 
δηθάζηκν ηεο 20-1-23   ή ηελ ηπρόλ κεη΄αλαβνιή ηνηαύηελ πξνο απόθξνπζε ηεο σο 
άλσ κε αξηζκό εηζαγσγήο ΑΘ 5809/19-6-2018 αλαθνπήο ηεο Καξίαο ηάε   , 
θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα. 
 
Πξνζέηη δε πξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ  Λ. Φηιαδέιθεηαο- 
Λ.Υαιθεδόλνο, άκα δε θαη πξνο απόθξνπζε ηεο σο άλσ  πξνζθπγήο , παξαθαιώ λα 
κνπ ρνξεγήζεηε  όια  ηα  ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ  ηεο ππόζεζεο εηο δηπινύλ  
σο θαη ηηο  απόςεηο ηεο Τπεξεζίαο  επί ησλ ιόγσλ πξνζθπγήο  θιπ. 
 
Παξαθαιώ γηα ηηο δηθέο ζαο  άκεζεο θαηά λόκν ελέξγεηεο πξνο πξνζηαζία ησλ 
ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΥ θαη απνθπγή πάζεο δεκίαο απηνύ. 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 42/2022 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Λνκ. Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο 
αληηθαηαζηάζεθαλ από ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ από 
απηέο ηνπ άξζξνπ 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 
 

Δμνπζηνδνηεί  ηνπο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ηεο ΛΤΓΛΦ-ΛΥ 
θ.θ.  Εακπέηα Γξόζνπ θαη Υξπζόζηνκν Υήην- Θηάκν όπσο από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα 
έθαζηνο εμ απηώλ, δηά ινγ/ζκό ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Υαιθεδόλαο  θαη πξνο 
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ απηνύ παξαζηνύλ ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ [ ηκ. 25νλ Κνλνκειέο]   θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 20ήο 1-2023    
ή ηελ ηπρόλ κεη΄αλαβνιή ηνηαύηελ πξνο απόθξνπζε ηεο σο άλσ κε αξηζκό 
εηζαγσγήο ΑΘ 5809/19-6-2018 αλαθνπήο ηεο Καξίαο ηάε, θαηαζέηνληαο πξνο 
ηνύην έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα. 
 
 



 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 264/2022 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ  
 

           Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Απηνηειέο Σκήκα  Λνκηθήο Τπεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
6. Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
7. Σκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο 
8. Σκήκα Ινγηζηεξίνπ 
9. Σκήκα Σακείνπ 
10. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  


