
 
 

  
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-
Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια   18/10/2017     
 
Αριθ. Πρωτ. : 25255 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 38/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 237/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Άσκηση ή µη έφεσης κατά της αριθ. 
8426/2017 απόφασης Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση αγωγής 
εταιρείας Ήχος-Γραφή ΕΠΕ κατά πρώην 
∆.Ν.Φ.)» 

 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 17 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. 24845/38/13-10-
2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη 
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Α΄. 
 
 
 



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) 
Γαλαζούλα Αλίκη  5) Καλαµπόκης Ιωάννης και 6) Πρελορέντζος 
Αρσένιος-Γεώργιος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Ανανιάδης Νικόλαος 2) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 3) Πλάτανος 
Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
και εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 24404/9-10-2017 εισήγηση του Νοµ. 
Συµβούλου του ∆ήµου κ. Χ.Χήτου-Κιάµου επί του θέµατος:  
 

      ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

               επί δικαστικής υποθέσεως της ΑΓΩΓΗΣ της ΕΠΕ µε την επωνυµία 

<< ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> που 

εδρεύει στο Χολαργό Αττικής (οδός Φανερωµένης αρ. 4 & 

Αγαµέµνονος)  κατά του πρώην ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας που 

εκδικάσθηκε µετ΄αναβολήν στις 25.1.2017 ενώπιον του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών –- ∆ιαβίβαση της αριθµ. 

8426/2017 αποφάσεως – Άσκηση ή µη Εφέσεως κατ΄αυτής.  

 
Σχετ.  η  αριθµ. 8426/2017 απόφαση του του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.  
------------------------------------M------------------------------ 
      
     Στις  25.1.2017  συζητήθηκε µετ΄αναβολήν) ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τακτική ∆ιαδικασία) η από 20.7.2010 αγωγή της ΕΠΕ 
µε την επωνυµία << ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> 
που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής (οδός Φανερωµένης αρ. 4 & Αγαµέµνονος)  
κατά του πρώην ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας µε την οποία αγωγή  εν λόγω 
εταιρεία  ζητούσε  να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος να της καταβάλει τα αιτούµενα ποσά που της οφείλει και 
συνολικά το ποσό των 16.988, 81 ευρώ προς Πληρωµή Εργασιών που 
έχουν εκτελεσθεί (αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ.)  
 
     Στη συζήτηση παρέστη για λογαριασµό του ∆Φ-Χ ο εξ ηµών δικηγόρος 
Χρυσόστοµος Χήτος-Κιάµος  και εξεδόθη η ανωτέρω σχετική αριθµ. 



8426/2017 απόφαση  του ∆ικαστηρίου µε την οποία το ∆ικαστήριο έκαµε 
δεκτή εν όλω την αγωγή και << υποχρεώνει το ∆ήµο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος να καταβάλει στην ενάγουσα  το ποσό των  16.988,81 ευρώ 
νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής ως την πλήρη εξόφληση 
επιδικάζοντας σε βάρος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος το ποσόν των 
300 ευρώ για δικαστική δαπάνη>>. 
 
     Το ∆ικαστήριο στο διατακτικό της απόφασης κηρύσσει αυτή 
προσωρινά εκτελεστή στο σύνολό της σε σχέση µε το επιδικασθέν 
ποσό. 
 
     Η εν λόγω απόφαση είναι πλήρως αιτιολογηµένη και εχώρησε επί τη βάσει 
των τιµολογίων που είχε εκδώσει η ενάγουσα εταιρεία δυνάµει των 
συµβάσεων 19046/14.12.2004, 284/9.1.2006, 18073/20.12.2007, 
3078/31.3.2008 και 6889/23.4.2009 µε τις οποίες ο τότε ∆ήµος ανέθεσε στην 
ενάγουσα εταιρεία την εκτέλεση εργασιών µαγνητοφώνησης – 
αποµαγνητοφώνησης , ψηφιακής επεξεργασίας και βιβλιοδέτησης Πρακτικών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής κατά τα έτη 
2005 – 2009. 
 
     Επειδή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά 
αποφάσεων αρµόδια είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 
 
     Επειδή ΦΡΟΝΟΥΜΕ ότι τυχόν άσκηση του ενδίκου µέσου της 
Εφέσεως κατά της ως άνω αποφάσεως δεν θα ευδοκιµήσει αφού ο 
∆ήµος απεδέχθη ανεπιφύλακτα τις υπηρεσίες της ενάγουσας εταιρείας. 
 
     Επειδή η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή στο σύνολό της και η 
ενάγουσα εταιρεία δύναται να εκτελέσει αυτήν άµεσα (µε την παρέλευση 
διµήνου – 60 ηµερών από της κοινοποίησης αυτής) επιδιώκοντας 
ταυτόχρονα την είσπραξη τόκων κλπ εξόδων. 
 
  
     Κατόπιν τούτων  η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ΝΦ-ΝΧ, ως αρµοδία 
για την άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, δέον 
όπως λάβει σχετική άπόφαση περί µη άσκησης του ενδίκου µέσου της 
Εφέσεως κατά της εν λόγω αποφάσεως, ο δε Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικών µε την  ∆νση Οικονοµικών Υπηρεσιών – ευθύς αµέσως µε 
την λήψη της σχετικής αυτής αποφάσεως και µετά την λήψη 
αποφάσεως από την Οικονοµική Επιτροπή περί µη ασκήσεως του 
ενδίκου µέσου θα πρέπει να επιληφθούν  της εν λόγω υποθέσεως και να 
προβούν στις δέουσες ενέργειες - συνεννοήσεις για την οικονοµική 
τακτοποίηση αυτής ( ποσό και τρόπο καταβολής) πριν η αντίδικος 
κοινοποιήσει αντίγραφο της αποφάσεως µετ΄επιταγής και επιβαρυνθεί 
ο ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µε περαιτέρω δαπάνες.- 
 
     Της εν λόγω απόφασης αντίγραφο σας διαβιβάζεται για τις περαιτέρω 
νόµιµες ενέργειες. 
 

 
     Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις στη διάθεσή σας. 
 
 



Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 38/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα 
σχετικά µε την υπόθεση στοιχεία και έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   οµόφωνα 

 
Εγκρίνει την µη άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως ενώπιον του 
αρµοδίου δικαστηρίου κατά της υπ’ αριθ. 8426/2017 απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε µετά την από 20.7.2010 
αγωγή της ΕΠΕ µε την επωνυµία << ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής (οδός 
Φανερωµένης αρ. 4 & Αγαµέµνονος) κατά του πρώην ∆ήµου Νέας 
Φιλαδέλφειας, µε την οποία αγωγή  εν λόγω εταιρεία  ζητούσε  να 
υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος να της 
καταβάλει τα αιτούµενα ποσά που της οφείλει και συνολικά το ποσό 
των 16.988, 81 ευρώ προς Πληρωµή Εργασιών που έχουν εκτελεσθεί 
(αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ.), κρίνοντας ότι τυχόν άσκηση του 
ενδίκου µέσου της Εφέσεως κατά της ως άνω αποφάσεως δεν θα 
ευδοκιµήσει αφού ο ∆ήµος απεδέχθη ανεπιφύλακτα τις υπηρεσίες της 
ενάγουσας εταιρείας. 
 
     Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι η απόφαση είναι προσωρινά 
εκτελεστή στο σύνολό της και η ενάγουσα εταιρεία δύναται να εκτελέσει αυτήν 
άµεσα (µε την παρέλευση διµήνου – 60 ηµερών από της κοινοποίησης 
αυτής), επιδιώκοντας ταυτόχρονα την είσπραξη τόκων κλπ εξόδων, 
παρακαλείται η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, στην οποία κοινοποιείται η 
παρούσα, να επιληφθεί της εν λόγω υποθέσεως και να προβεί στις δέουσες 
ενέργειες - συνεννοήσεις για την οικονοµική τακτοποίηση αυτής (ποσό και 
τρόπο καταβολής) πριν η αντίδικος κοινοποιήσει αντίγραφο της αποφάσεως 
µετ΄επιταγής και επιβαρυνθεί ο ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
µε περαιτέρω δαπάνες. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 237/2017 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 



Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Αυτοτελές Τµήµα  Νοµικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
5. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
6. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
7. Τµήµα Λογιστηρίου 
8. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  


