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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 74/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως 
ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου και κατά 
της αριθ. 2966/2013 αποφάσεως του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση 
αγωγής Κ.Παπαθανασίου Ε.Π.Ε. για εργασίες 
απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.)». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 26 του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
8795/15/21-6-2013 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, παρισταμένης ως γραμματέα της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Τσιάβου Ευαγγελίας 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) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) 

Χατζηδάκη Μαρία 4) Καβακοπούλου Αγανίκη 5) Κουτσάκης Μιχαήλ 6) 
Παΐδας Αδαμάντιος  7)  Τάφας Ηλίας και 8) Πολίτης Σταύρος, μέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κόντος Σταύρος  
 

 
ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε.  
 
 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 8729/20-6-2013 Γνωμοδότηση του Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Μ. Παπαδημητρίου επί του θέματος :  
 
 
ΘΕΜΑ : ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ περί ασκήσεως η μη του ενδίκου μέσου της 

Εφέσεως. 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ: Η αριθμ. 2966/2013 Απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών μετά την από 18.10.2010 αγωγή (αριθ. Καταθ. 

184847/12144/2010) της   αντιδίκου εταιρίας υπό την επωνυμία 

«ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ 

ΗΧΟΥ» με έδρα την Αθήνα(Σολωμού 46) και νόμιμα εκπροσωπούμενης, 

προελθούσας από μετατροπή της Ε.Π.Ε με την επωνυμία 

«ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Π.Ε»  

κατά του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας περί καταβολής για τις εν τω 
ιστορικώ αυτής αναφερόμενες αιτίες (απομαγνητοφώνηση πρακτικών κ.λπ) 
ποσού 13.241,40 ευρώ.  
----------------------------------------------------------------….------------------------------------
----------------------------- 
 
 



     Στις 19.6.2013 μας κοινοποιήθηκε με την από 17.6.2013  

παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. ΝΙΚΟΥ Γ. ΡΑΠΤΗ για να λάβουμε 

γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες η 2966/2013 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά την από 18.10.2010 αγωγή (αριθ. 

Καταθ. 184847/12144/2010) της   αντιδίκου εταιρίας υπό την επωνυμία 

«ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ 

ΗΧΟΥ» με έδρα την Αθήνα(Σολωμού 46) και νόμιμα εκπροσωπούμενης, 

προελθούσας από μετατροπή της Ε.Π.Ε με την επωνυμία 

«ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Π.Ε»  κατά του πρώην Δήμου 

Νέας Χαλκηδόνας περί καταβολής για τις εν τω ιστορικώ αυτής αναφερόμενες 

αιτίες (απομαγνητοφώνηση πρακτικών κ.λπ) ποσού 13.241,40 ευρώ. Η εν 

λόγω απόφαση εξεδόθη μετά από συζήτηση της αγωγής της αντιδίκου 

αντιμωλία των διαδίκων στις 28.2.2013 – παρεστάθη ο Δήμος Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος δια εμού ως δικηγόρου. 

        Με την απόφαση αυτή έγινε  δεκτή καθ’ ολοκληρίαν η αγωγή ως προς 
την επικουρική της βάση του αδικαιολογήτου πλουτισμού και υπεχρεώθη ο 
Δήμος να καταβάλει το ποσό των 13.241,40 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 
επομένη της επιδόσεως της αγωγής, δια δε  δικαστικά έξοδα επεδίκασε εις 
βάρος του Δήμου και υπέρ της ενάγουσας το ποσόν των 350 ευρώ. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο ιγ΄ του νόμου 3852/2010  
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  α π ο φ α σ ί ζ ε ι  για  τ η ν  ά σ κ η σ η   
όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων. 

      
    Μετά τα ανωτέρω  παρακαλώ, όπως κατά νόμο προβλέπεται 

προς προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος(καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας) 
να λάβετε σχετική απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου περί ασκήσεως Εφέσεως εμπρόθεσμα (ήτοι εντός 30 ημερών 
από της επομένης της 19ης Ιουνίου 2013 που η απόφαση κοινοποιήθηκε 
στο Δήμο μας πρέπει να έχει κατατεθεί η Έφεση) η μή ασκήσεως 
Εφέσεως ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου και κατά της αριθμ. 
2966/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

    Εις περίπτωση που ηθέλατε αποφασίσει την άσκηση του 
ενδίκου μέσου της Εφέσεως τότε η απόφασή σας να ορίζει και τους 
πληρεξουσίους δικηγόρους του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
τόσο για την άσκηση όσο και με την εντολή για παράσταση κατά 
την συζήτηση αυτής στην αρχική της δικάσιμο ή σε κάθε μετ’ 
αναβολήν αυτής συζήτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο. 

    Η εκτίμησή μου είναι πως δεν ήθελε ευκόλως ευδοκιμήσει η 
τυχόν ασκηθησομένη έφεση. 

 
 



Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 16/2013 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 και 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα 
σχετικά με την υπόθεση έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την  άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως ενώπιον του αρμοδίου 
Δικαστηρίου και κατά της αριθ. 2966/2013 αποφάσεως του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση αγωγής Κ.Παπαθανασίου Ε.Π.Ε. για 
εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.), ορίζοντας τους 
πληρεξουσίους δικηγόρους του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος κ.κ. 
Ζ.Δρόσου, Μ.Παπαδημητρίου και Χ.Χήτο-Κιάμο, ενεργούντες από κοινού ή 
χωριστά, τόσο για την άσκηση όσο και με την εντολή για παράσταση κατά την 
συζήτηση αυτής στην αρχική της δικάσιμο ή σε κάθε μετ’ αναβολήν αυτής 
συζήτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο. 
 
 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 74/2013 
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. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


