
 
 

   
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

   

Νέα Φιλαδέλφεια     11/6/2013    
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Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 

 

Αριθ. Απόφασης :61/2013                                  

 

 

                                                                                             

                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά 

της αριθ. 0942/2013 αποφάσεως του VII Τμήματος 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου (υπόθεση καταλογισμών)». 

 

 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 

Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 11 του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 7936/14/7-6-2013 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου 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)  Τάφας Ηλίας και 6) Πολίτης Σταύρος, μέλη 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαμάντιος και 3) Κόντος 

Σταύρος  

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 

εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 7354/30-5-2013 εισήγηση της δικηγόρου του 

Δήμου κ. Μ.Παπαδημητρίου επί του θέματος : 

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για  άσκηση ή μη του ενδίκου 

μέσου(Αναιρέσεως) κατά της αριθμ. 0942/2013 αποφάσεως του VII Τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου» 

 

Σχετικά:α) η αριθμ. 0942/2013 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

                          β) η αριθμ. 21/ 2013 και με αριθμό πρωτ. 3565/21.3.2013 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής   

 

----------------------------------------…-------------------------------------------- 

 

  

Στις 20-05-2013 παρέλαβα την υπ’αριθ. 0942/2013 αποφάσεως του VII 

Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία προσεκομίσθη στο Δήμο από τον 

Δημοτικό Σύμβουλο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελευθέριο 

Πλάτανο στις 17-05-2013 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 6633/17-05-2013.  

Με την  ως άνω απόφαση  έγινε ΔΕΚΤΗ η από 9 Φεβρουαρίου 2010 Έφεση 

των : 1)Νικολάου Παπαμικρούλη κ.λπ  κατά1)του Ελληνικού Δημοσίου,2)του πρώην 

Δήμου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής και 3)της υπ΄αριθμ. 139/2008 Πράξεως 

Καταλογισμού του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ακυρώθηκε η αριθμ. 

139/2008 πράξη του Β΄ Κλιμακίου για τους λόγους που στην 0942/2013 απόφαση 

αναφέρονται.  

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 109 του ΠΔ 1225/81(περί Ελεγκτικού 

Συνεδρίου) ορίζεται ότι: « Οι οριστικές αποφάσεις των Τμημάτων υπόκεινται εις το 

ένδικο μέσο της αναιρέσεως». (Σχετικές είναι και οι διατάξεις των άρθρων 110, 112 

του Π.Δ 1225/81). 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 67παρ. 8 του Ν. 3842/2010 « Αποκατάσταση 

φορολογικής δικαιοσύνης…..)» ορίζεται ότι: « 8.- Εφέσεις κατά καταλογιστικών 

πράξεων ή αποφάσεων των Υπουργών, αρμοδίων Κλιμακίων του Ελεγκτικού 



Συνεδρίου, συλλογικών οργάνων…….καθώς και αιτήσεις αναιρέσεως κατά 

αποφάσεων των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται μετά από 

εκδίκαση εφέσεως κατά τα ανωτέρω, ασκούνται εντός προθεσμίας (30) τριάντα 

ημερών, η οποία αρχίζει για καθένα από τους διαδίκους από την επίδοση ή την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή γνώση της προσβαλλομένης πράξεως ή απόφασης σε 

αυτούς ή στο νόμιμο αντίκλητό τους……..Κάθε αντίθετη διάταξη περί την προθεσμία 

άσκησης των ενδίκων μέσων της εφέσεως και αναιρέσεως κατά των ως άνω πράξεων 

ή αποφάσεων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταργείται» (σχετ. αρ. 

1820/10.5.2010 έγγραφο ΚΕΔΚΕ). 

 Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιγ΄ του ν. 3852/ 2010 ορίζεται ότι: 

« ….ιγ) Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων 

βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων». 

               Επειδή με την αριθμ.   21/ 2013 και με αριθμό πρωτ. 3565/21.3.2013 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ κατά 

της αριθμ. 0173/2013 αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία απόφαση 

αφορούσε τους ίδιους διαδίκους. 

           Επειδή μετά τα παραπάνω μέχρι την 16.6. 2013 πρέπει να έχει υπάρξει 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ασκήσεως η μη ασκήσεως της αναιρέσεως 

– κατά τη γνώμη μου λαμβανομένης υπόψη και της προηγουμένης 21/2013 

αποφάσεως της Οικονομική Επιτροπής- κατά της αριθμ. 0942/2013 αποφάσεως του 

VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση που ήθελε αποφασιστεί 

τυχόν άσκηση τότε να εξουσιοδοτούνται δι’ αυτής της αποφάσεως οι δικηγόροι του 

Δήμου κα Ζ. Δρόσου, Μενέλαος Παπαδημητρίου και Χρυσόστομος Χήτος-Κιάμος 

όπως από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος και προς προστασία των δικαιωμάτων του 

Δήμου Φ-Χ ασκήσουν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηση αναιρέσεως  καθώς 

και αίτηση αναστολής εκτελέσεως  κατά των ως άνω Νικολάου Παπαμικρούλη κ.λπ. 

και κατά της αριθμ. 0942/2013 αποφάσεως του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και να παρασταθούν κατά την ορισθησομένη δικάσιμο ή την τυχόν μετ’ 

αναβολή τοιαύτη προς υποστήριξη αυτών, καταθέτοντας προς τούτο έγγραφα και 

υπομνήματα. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 

αριθ. 15/2013 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 του Ν. 3852/10, την αριθ. 21/2013 προηγούμενη απόφαση Ο.Ε. 

και όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα, 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

 

Εγκρίνει την μη άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων (αναίρεσης) κατά της αριθ. 

0942/2013 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (τμ. VII), με την οποία έγινε δεκτή η 

από 9 Φεβρουαρίου 2010 Έφεση των : 1)Νικολάου Παπαμικρούλη κ.λπ  κατά1)του 

Ελληνικού Δημοσίου,2)του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής και 3)της 

υπ΄αριθμ. 139/2008 Πράξεως Καταλογισμού του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και ακυρώθηκε η αριθμ. 139/2008 πράξη του Β΄ Κλιμακίου για τους 

λόγους που στην 0942/2013 απόφαση αναφέρονται, δεδομένου ότι η ίδια τακτική 

ακολουθήθηκε και στο παρελθόν (βλ. και την αριθ. 21/2013 προηγούμενη απόφαση 



Ο.Ε., η οποία αφορούσε τους ίδιους διαδίκους) και προκειμένου να αποφευχθεί ένας 

πολυδάπανος δικαστικός αγώνας που δεν έχει πιθανότητα να ευδοκιμήσει. 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  61/2013 

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. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


