
 

 
 

   
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια    28/5/2013  
  
Αριθ. Πρωτ. : 7177 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-029 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 14/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 52/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 
αναίρεσης στο Σ.τ.Ε. κατά της αριθ. 
276/2013 απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών (υπόθεση εταιρείας 
Α.Μαστροκώστας-Σ.Καψάλης Ο.Ε.)». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 27 του μήνα Μαΐου του έτους 2013, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
6877/13/23-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου 
Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 



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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου 

Αγανίκη 4) Κουτσάκης Μιχαήλ 5) Παΐδας Αδαμάντιος και 6)  Τάφας Ηλίας, 
μέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2) Κόντος Σταύρος και 3) Πολίτης 
Σταύρος  
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 5684/25-4-2013 Γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου επί του θέματος :  
 

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για τη μη άσκηση αναίρεσης ενώπιον του 

ΣτΕ» 
 

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας στις 15-10-2010 υπέγραψε την υπ’ 

αριθ. 12351/15-10-10  σύμβαση με την εταιρεία «Α.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ-

Σ.ΚΑΨΑΛΗΣ Ο.Ε.» και της ανέθεσε την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», αντί του ποσού των 540.600,25 ευρώ μετά ΦΠΑ 

δυνάμει της υπ’ αριθ. 218/2010 αποφάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του 

π.δ. 609/1985, όπως κωδικοποιήθηκαν με το ν. 3669/2008 και ισχύουν 

μέχρι σήμερα. 

 Με την περάτωση και παραλαβή του έργου η Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου εξέδωσε την πρώτη Εντολή Πληρωμής στις 19-11-10 για καταβολή 

στην ανάδοχο εταιρεία ποσού (116.191,88 ευρώ) μετά Φ.Π.Α. 



Στη συνέχεια, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εξέδωσε τη δεύτερη 

Εντολή Πληρωμής στις 07-12-2010 για καταβολή στην ανάδοχο εταιρεία 

ποσού (139.394,28 ευρώ) μετά Φ.Π.Α. 

Τέλος, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εξέδωσε την Τρίτη Εντολή 

Πληρωμής στις 22-12-2010 για καταβολή στην ανάδοχο εταιρεία ποσού 

(13.235,77  ευρώ) μετά Φ.Π.Α. 

Στη συνέχεια ο Δήμος κατέβαλλε στην εταιρεία 

«Α.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ-Σ.ΚΑΨΑΛΗΣ Ο.Ε.» στις 15-05-2012 το ποσό των 

116.191, 88 ευρώ που αντιστοιχεί στην εξόφληση του πρώτου 

λογαριασμού.  

Στις 28-01-2013 κατέβαλλε στην εταιρεία «Α.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ-

Σ.ΚΑΨΑΛΗΣ Ο.Ε.» το ποσό των 13.235,77  ευρώ που αντιστοιχεί στην 

εξόφληση του τρίτου λογαριασμού, παραμένει συνεπώς ανεξόφλητο το 

ποσό των 139.394,28 ευρώ , που αντιστοιχεί στο δεύτερο λογαριασμό και 

οι επιδικασθέντες τόκοι.  

Με την υπ’ αριθ. 18/2011 απόφασή της η Διευθύντρια της Τεχνικής 

Υπηρεσίας (αριθ. πρωτ. 13259/29-11-2011) αποφάσισε να κάνει αποδεκτή 

την αίτηση για διάλυση της υπ’ αριθ. 12351/15-10-2010 σύμβασης 

εκτέλεσης του έργου  «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», εφόσον δεν είχαν εξοφληθεί ο πρώτος, 

δεύτερος και τρίτος λογαριασμός και εφόσον είχαν τηρηθεί από την πλευρά 

του αναδόχου όλες οι τυπικές διαδικασίες. Η ανωτέρω απόφαση επέχει 

θέση βεβαιώσεως περαίωσης, αυτά βεβαιώνει με το υπ’ αριθ. πρωτ. 

14792/27-12-2012 έγγραφό της η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών.   

Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την από 10-03-2011 αγωγή της σε πρώτο 

και τελευταίο βαθμό, όπως ο Ν. 1418/1984, σε συνδυασμό με το π.δ. 

166/2003 και το άρθρο 77, παρ.3 του ν.3669/2008 ορίζουν.  



Συζητήσεως γενομένης το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (τμήμα 16
ο
) 

εξέδωσε την υπ’ αριθ. 276/2013 απόφασή Του την οποία σας κοινοποιώ 

και η οποία δέχεται εν μέρει την αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία 

«Α.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ-Σ.ΚΑΨΑΛΗΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στο Κορωπί 

Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα και αναγνωρίζει ότι ο εναγόμενος 

Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος  υποχρεούται να καταβάλει στην 

ενάγουσα α) το ποσό των 139.394,28 ευρώ νομιμοτόκως με το εκάστοτε 

ισχύον επιτόκιο υπερημερίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

προσαυξημένο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες  από 18-02-2011 μέχρι την 

εξόφλησή του, β) το ποσό των 13.235,77 ευρώ νομιμοτόκως με το 

εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, προσαυξημένο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες  από 25-02-2011 

μέχρι την εξόφλησή του και γ) τους τόκους υπερημερίας που αντιστοιχούν 

στο ποσό των 116.191,88 ευρώ, που θα υπολογιστούν με το εκάστοτε 

ισχύον επιτόκιο υπερημερίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

προσαυξημένο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες  από 18-02-2011 μέχρι την 

εξόφλησή του (15-05-2012). 

Η απαίτηση της εταιρείας, όπως το διατακτικό της ως άνω 

αποφάσεως αναφέρει, πρέπει να περιοριστεί κατά 13.235,77 ευρώ, ποσό 

το οποίο αφορά τον 3
ο
 λογαριασμό και έχει ήδη καταβληθεί στις 28-01-

2013, δηλαδή μετά τη συζήτηση της αγωγής της αντίδικης.  

Η ως άνω υπ’ αριθ. 276/2013  εφετειακή απόφαση του 16
ου

 

τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, έχει καταστεί τελεσίδικη, 

δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.1 εδ.4 του  ν.   3900    ( 

ΦΕΚ 213/Α/17.12.2010  ), το οποίο έχει ως εξής «……..  

Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και 

άλλες διατάξεις. 

 

Αρθρο 12 



    1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 53 του π.δ. 18/1989, όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 35 του ν. 3772/2009, αντικαθίστανται ως 

εξής: 

    «3. Η αίτηση αναιρέσεως επιτρέπεται μόνον όταν προβάλλεται από τον 

διάδικο με συγκεκριμένους ισχυρισμούς που περιέχονται στο εισαγωγικό 

δικόγραφο ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή 

ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία 

του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς 

ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. 

    4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως, όταν το ποσό της 

διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι 

κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ, εκτός αν προσβάλλονται αποφάσεις 

που εκδίδονται επί προσφυγών ουσίας, εφόσον αφορούν περιοδικές 

παροχές ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη ή τη θεμελίωση του 

δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή και τον καθορισμό του ύψους της. Ειδικώς 

στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το όριο αυτό ορίζεται στις 

διακόσιες χιλιάδες ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με 

προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνώμη της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας….», δεν δυνάμεθα να 

ασκήσουμε αναίρεση κατά της ως άνω αποφάσεως ενώπιον του ΣτΕ, 

αφού η απαίτηση της αντίδικης είναι μικρότερη του ποσού των 

200.000,00 ευρώ.  

 Για όσα ανωτέρω εκθέτω παρακαλείται η Οικονομική 

Επιτροπή με απόφασή της να μου δώσει εντολή, προκειμένου να μην 

ασκηθεί αναίρεση κατά της υπ’ αριθ. 276/2013 αποφάσεως του 16
ου

 

τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.  

Επειδή  το ποσό των 139.394, 28 ευρώ έχει συμπεριληφθεί στο ποσό 

της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών και θα εξοφληθεί άμεσα . 



Επειδή η Υπηρεσία θα πρέπει να καταβάλει στην δικαιούχο  και τους 

επιδικασθέντες τόκους, όπως το διατακτικό της ως άνω αποφάσεως ορίζει  

Φρονούμε ότι επιβάλλεται η διαπραγμάτευση μη καταβολής τόκων 

και δικαστικών εξόδων ή μέρος αυτών, προκειμένου να  καταβληθεί άμεσα 

το κεφάλαιο των 139.394, 28 ευρώ.  

Σε περίπτωση άρνησης της ως άνω προτάσεως από την αντίδικη 

εταιρεία η Υπηρεσία θα πρέπει άμεσα    να φροντίσει για την εξόφληση της 

απαίτησης αφού επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας 8% περίπου.  

 Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση, προκειμένου να 

διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

είμαστε 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. 14/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 και μελέτησε όλα τα έγγραφα και 
τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την μη άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης στο Σ.τ.Ε. κατά της 
αριθ. 276/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία 
έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή της εταιρείας Α.Μαστροκώστας-Σ.Καψάλης Ο.Ε. 
κατά του Δήμου, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην γνωμοδότηση της 
Νομικής Υπηρεσίας λόγους. 
 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  52/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 



 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραμίκου Αναστασία 
 

 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
7. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
8. Τμήμα Ταμείου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


