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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 99/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση άσκησης του ενδίκου μέσου της
εφέσεως κατά Ηλ.Κουρή και κατά της αριθ.
1631/15 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 19 του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και
ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 9757/10/15-5-2015
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, 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) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Παπαλουκά Ευτυχία 4) Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 6) Γαβριηλίδης
Γαβριήλ 7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 8)  Αράπογλου Γεώργιος
μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνόπουλος Δημήτριος ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα
κλητεύθηκε. Αντ΄αυτού παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75
παρ. 2 του Ν. 3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος, ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το
οποίο ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του
Ν. 3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 9833/15-5-2015 εισήγηση της Νομ.
Συμβούλου του Δήμου κ. Ζ.Δρόσου επί του θέματος:

Προς
Τον κ. Δήμαρχο Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος

Ως γνωστόν, ο Ηλίας Κουρής του Γρηγορίου, με την από 9-12-10 αίτηση
του ενώπιον του Δικαστού του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ητήσατο
την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά τα άρθρα 623 επομ.ΚΠολΔ για
χρηματικό ποσό 142.984,91 ευρώ, δυνάμει δήθεν  αποδεικτικών εγγράφων
κλπ., φερόμενης οφειλής του Δήμου Ν.Φιλ/φειας, που ως νομικό και ιστορικό
θεμέλιο έχουν γνησία  διοικητική σύμβαση [ σύμβαση ανθοστολισμού και
διακόσμησης της  Εκκλησίας του  Δημοτικού Νεκροταφείου Ν.Φιλ/φειας-
Κοκ.Μύλος  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και ΠΔ 410/95 ] και σε
εκτέλεση δήθεν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 19532/30-12-04 ιδιωτικού
συμφωνητικού.



Επί της ως άνω αιτήσεως εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 70/11 διαταγή
πληρωμής του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την
οποία εγένετο δεκτή η άνω αίτηση.

Αντίγραφο της ως άνω υπ΄αριθμ. 70/11 διαταγής πληρωμής του
Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την από 10-1-11 επιταγή
κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου Α΄εκτελεστού της ως άνω διαταγής
πληρωμής να καταβάλει τα εις αυτήν αναφερόμενα ποσά για κεφάλαιο,
τόκους, δικαστική δαπάνη κλπ. επεδόθη στον Δήμο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος την 14-1-11.

Επειδή  σύμφωνα με το άρθρο 1 σε συνδ. με το άρθρο 283 του Ν.
3852/10 ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, μετά την κατάργηση  του Δήμου
Ν.Φιλ/φειας ως και του Δήμου Ν. Χαλκηδόνος, καθίσταται  από 1-1-2011
καθολικός διάδοχος του Δήμου Ν.Φιλ/φειας  [πρόγραμμα Καλλικράτης].

Ο  Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, ως καθολικός διάδοχος του
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας [άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10  Καλλικράτης ] ήσκησε
ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του  αντιδίκου :

1.- την  από 15-1-11  [ υπ΄αριθμ. καταθ. 8738/649/18-1-11]   ανακοπή,
με την οποία ητήσατο όπως για τους λόγους που αναφέρονται εις αυτή
ακυρωθεί και εξαφανισθεί η υπ΄αριθμ. 70/2011  διαταγή πληρωμής  του
Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως και η συγκοινοποιηθείσα
από 10-1-11 επιταγή,  απορριπτομένης άμα  της από 9-12-10   αιτήσεως του
αντιδίκου προς έκδοσιν  διαταγής πληρωμής ενώπιον του Δικαστού του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .

Συζητήσεως γενομένης  επί της ως άνω ανακοπής εξεδόθη η
υπ΄αριθμ.1631/15 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [τακτική
διαδικασία] , με την οποία   <…..Δέχεται την σωρευόμενη κατ΄ άρθρο 933
ΚΠολΔ ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται με την
από 10-1-11 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εκ του α΄ εκτελεστού
απογράφου της υπ΄αριθμ. 70/11 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών. Ακυρώνει εν όλω την από 10-1-11 επιταγή προς
πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εκ του α΄ εκτελεστού απογράφου της υπ΄ αρ.
70/11 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών. Δέχεται εν μέρει την σωρευόμενη κατ΄άρθρο 632 ΚΠολΔ ανακοπή
κατά  της υπ΄αριθμ. 70/11 διαταγής πληρωμής του  Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών. Ακυρώνει εν μέρει την υπ΄αριθμ. 70/11 διαταγή
πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μόνο ως
προς  την διάταξη που επιδικάζει νόμιμους τόκους επί του  επιτασσόμενου
κεφαλαίου της απαίτησης από την επομένη της εκδόσεως εκάστου τιμολογίου
και μέχρι την  εξόφληση.

2.- την από 15-1-11 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 9077/1008/18-1-11] αίτηση
αναστολής εκτελέσεως . Δικάσιμος για την συζήτηση του αιτήματος του Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος για την χορήγηση προσωρινής διαταγής ωρίσθη
δια πράξεως του Προέδρου Πρωτοδικών η 25-1-2011, καθ΄ην συζητήσεως
γενομένης, αντιμωλία των διαδίκων, εξεδόθη η από 25-1-11 απόφαση της
Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, παρά    πόδας   της   ως άνω από 15-1-11
αιτήσεως αναστολής, με την οποία δέχεται το αίτημα του Δήμου  για
προσωρινή διαταγή και αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεση της



υπ΄αριθμ.70/11 διαταγής πληρωμής του Δικαστού του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, μέχρι την ημερομηνία  συζήτησης της υπό κρίσιν
αιτήσεως και υπό τον όρο της συζητήσεως αυτής.  Δικάσιμος  για την
συζήτηση της άνω αιτήσεως αναστολής ωρίσθη, διά πράξεως του Προέδρου,
η 1-3-11.-

Εν συνεχεία συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω από 15-1-
11 [υπ΄αριθμ. καταθ. 9077/1008/18-1-11 ] αίτησης αναστολής εκτελέσεως της
άνω διαταγής πληρωμής και της από 10-1-11 επιταγής προς εκτέλεση,
εξεδόθη η υπ΄αριθμ.3806/11 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών [ διαδ. ασφαλ. μέτρων] , με την οποία εγένετο δεκτή η άνω
αίτηση αναστολής του Δήμου και ανεστάλη η  εκτέλεση που
επισπεύδεται σε βάρος του Δήμου από τον άνω Ηλία Κουρή δυνάμει
της από 10-1-11 επιταγής προς πληρωμή  παρά πόδας αντιγράφου εξ
απογράφου της ως άνω υπ΄αριθμ.70/11  διαταγής  πληρωμής.

Την 27-4-15 [ με αριθμ. πρτ. ΔΦΧ 8438/27-4-15] ο αντίδικος Ηλίας
Κουρής κοινοποίησε και πάλι στον Δήμο  Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος την αυτήν
ως άνω υπ΄αριθμ. 70/11 διαταγή του Δικαστή  του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών ως και αντίγραφο της ως άνω υπ΄αριθμ. 1631/15
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Προς προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας παρακαλώ
να μου χορηγήσετε το αργότερο μέχρι τις 22/5/2015 σχετική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής που να με εξουσιοδοτεί όπως διά λογ/σμό του Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν.Φιλ/φειας [
άρθρο 1 και 283 ν.3852/10]  ασκήσω ενώπιον του Μονομελούς  Εφετείου
Αθηνών έφεση κατά  του Ηλία Κουρή, κατοίκου Αχαρνών   και κατά της ως
άνω υπ΄ αριθμ. 1631/15  αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
[ τακτική διαδικασία ] καθ΄ο μέρος απέρριψε την ως άνω από  15-1-11  [
υπ΄αριθμ. καταθ. 8738/649/18-1-11]   ανακοπή του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος κατά του  Ηλία  Κουρή και κατά της ως άνω υπ΄αριθμ. 70/11
διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών   και
να παρασταθώ κατά την ορισθησομένη δικάσιμο ή την τυχόν μετ΄αναβολή
τοιαύτη, 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. 10/2015 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

Εξουσιοδοτείται η  Δικηγόρος του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κα
Ζαμπέτα Δρόσου όπως, προς προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν.Φιλ/φειας
Αττικής [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10] και διά λογ/σμό αυτού, ασκήσει



ενώπιον του Μονομελούς  Εφετείου Αθηνών έφεση κατά του Ηλία Κουρή,
κατοίκου Αχαρνών   και κατά της ως άνω υπ΄ αριθμ. 1631/15  αποφάσεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [ τακτική διαδικασία ] καθ΄ο μέρος
απέρριψε την ως άνω από  15-1-11  [ υπ΄αριθμ. καταθ. 8738/649/18-1-11]
ανακοπή του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κατά του  Ηλία  Κουρή και
κατά της ως άνω υπ΄αριθμ. 70/11 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να παρασταθεί κατά την
ορισθησομένη δικάσιμο ή την τυχόν μετ΄αναβολή τοιαύτη, καταθέτοντας προς
τούτο έγγραφα και υπομνήματα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 99/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

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

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
6. Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
7. Τμήμα Κοιμητηρίου
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας


