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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 45/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 288/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης στο Σ.τ.Ε. 
κατά της αριθ. 5226/17 απόφασης ∆ιοικητικού 
Εφετείου Αθηνών (υπόθεση αγωγής 
Β.Ρούσσου κατά ∆ήµου)» 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 27 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
28835/45/23-11-2017 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) Ανανιάδης 

Νικόλαος 3) Καλαµπόκης Ιωάννης 4) Γαλαζούλα Αλίκη 5) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ και 6)  Παπαλουκά Ευτυχία (αναπληρωµατικό 
µέλος πλειοψηφίας), µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος  2) Πρελορέντζος Αρσένιος-
Γεώργιος 3) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 4) Πλάτανος Ελευθέριος, 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 τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 28539/20-11-2017 εισήγηση του Νοµ. 
Συµβούλου του ∆ήµου κ. Μεν.Παπαδηµητρίου επί του θέµατος:  
 
ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΜΕΤΑ  ΓΝΩΜΗΣ–∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ αριθ. 5226/2017 ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών – Λήψη 
αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής για άσκηση ή µη Αναιρέσως 
ενώπιον του ΣτΕ κατά της εν λόγω αποφάσεως.  
 

ΣΧΕΤ. H  υπ΄ αριθµ. 5226/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Αθηνών (Τµήµα 17ο Τριµελές) που εξεδόθη επί της µε αριθ. 

Καταχώρησης ΑΓ – 1423/22.12.2015 από 16.12.2015 Αγωγής του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΡΟΥΣΣΟΥ ως ιδιοκτήτη της ατοµικής Επιχείρησης 

<<ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ>>, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, (οδός Νικοτσάρα αρ. 

6.) κατά του ∆ήµου µας.   

          ------------------------------------------L------------------------------------------- 
 

      Στις 8.6.2017 συζητήθηκε στο ακροατήριο του 17ου Τριµελούς 

∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών η από 16.12.2015 και µε αριθ. 

Καταχώρησης ΑΓ – 1423/22.12.2015 Αγωγή του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. 

ΡΟΥΣΣΟΥ ως ιδιοκτήτη της ατοµικής Επιχείρησης <<ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ>>, κατοίκου 

Γαλατσίου Αττικής, (οδός Νικοτσάρα αρ. 6.) κατά του ∆ήµου µας.   

     Η συζήτηση έγινε αντιµωλία των διαδίκων, ο δε ∆ήµος 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος παρέστη δι’ εµού  του  πληρεξουσίου  και επί 

παγία αντιµισθία δικηγόρου Μενελάου Παπαδηµητρίου ο οποίος υπέβαλε 



υπόµνηµα µε σχετικό φάκελο και σε συµµόρφωση της  υπ΄αριθµ. 

119/2017 απόφασης  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος   [ << µε την οποία εξουσιοδοτούνται οι 

επί παγία αντιµισθία δικηγόροι του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος (Ζαµπέτα ∆ρόσου, Μενέλαος Παπαδηµητρίου και 

Χρυσόστοµος Χήτος-Κιάµος) όπως παραστούν από κοινού ή κατά 

µόνας κατά την ορισθείσα δικάσιµο και αποδεχτούν την υπαιτιότητα 

του ∆ήµου στην εν λόγω υπόθεση, όπως αυτή προκύπτει από τα 

στοιχεία του σχετικού φακέλου, ώστε να εξοφληθεί ο ενάγων, 

παράλληλα δε να διερευνηθεί η δυνατότητα εξώδικου συµβιβασµού 

µεταξύ αυτού και του ∆ήµου, µετά από γνωµοδότηση της Νοµικής 

Υπηρεσίας του>> ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ  ωσαύτως και το εξής, ήτοι: 

 

<< Επίσης δίδεται η εντολή στο δικηγόρο επί παγία αντιµισθία του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος  ως υπογράψαντα και καταθέσαντα 
να προβεί σε δηλώσεις παραιτήσεως από το δικόγραφο της από 
8.5.2017 και µε αριθµό καταχώρισης ΕΠ 117/2017 Ενώπιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (17ο Τµήµα)Ανακοίνωσης ∆ίκης µετά 
Προσεπικλήσεως προς Αναγκαστική Παρέµβαση του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΚΑΤΑ της Εταιρείας Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.∆.Α.Π) και ΚΑΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. 
ΡΟΥΣΣΟΥ ως ιδιοκτήτη της ατοµικής επιχείρησης << ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ>>. Να 
εγχειρίσει την παρούσα απόφαση στον κ. Πρόεδρο του ∆ικαστηρίου  
κατά τη συζήτηση  στην µετ΄αναβολή  δικάσιµο της 8.6.2017, ηµέρα 
συζητήσεως της από 16.12.2015 αγωγής του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΡΟΥΣΣΟΥ 
προκειµένου οι αντίδικοι να λάβουν γνώση της δηλώσεως 
παραιτήσεως>>.]  
 
δήλωσε την παραίτηση από του δικογράφου της από 8.5.2017 και µε αριθµό 
καταχώρισης ΕΠ 117/2017 Ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών 
(17ο Τµήµα)Ανακοίνωσης ∆ίκης µετά Προσεπικλήσεως προς 
Αναγκαστική Παρέµβαση του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΚΑΤΑ 
της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.∆.Α.Π) 
και ΚΑΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΡΟΥΣΣΟΥ ως ιδιοκτήτη της ατοµικής 
επιχείρησης << ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ>>    
και µε προφορική αλλά και δια του υποµνήµατος δήλωση τη συνοµολόγηση 
της αγωγής µε βάση την ειδική εξουσιοδότηση της αριθµ. 119/2017 
απόφασης  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος .  
 
     Μετά ταύτα το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών (17ο Τριµελές Τµήµα) 
εξέδωσε την αριθµ. 5226/2017 απόφασή του η οποία κρίθηκε και 
αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 28 Σεπτεµβρίου 2017 και δηµοσιεύθηκε σε 
έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του ∆ικαστηρίου στις 12 
Οκτωβρίου 2017. 
 



     Με την εν λόγω απόφαση το ∆ικαστήριο δέχθηκε εν µέρει την αγωγή 
του αντιδίκου και <<Υποχρεώνει το ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας, να καταβάλει στον ενάγοντα ποσό συνολικού ύψους 
σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών 
(42.816,30 Ε), νοµιµοτόκως , µε το οριζόµενο στο άρθρο 4 παρ.4 του  
π.δ. 166/2003 επιτόκιο υπερηµερίας, τόκων υπολογιζοµένων, από την 
εποµένη της παρόδου εξήντα ηµερών από τη σύνταξη των 
12389/9.11.2011, 12390/ 9.11.2011 και 12392/9.11.2011 πρωτοκόλλων 
παραλαβής έως την εξόφληση. Συµψηφίζει τα δικαστικά έξοδα µεταξύ 
των διαδίκων >>.   
 
     Επειδή από το άρθρο 12 του ν. 3900/2010 προβλέπονται τα εξής, 
ήτοι: 
 
Άρθρο 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. ∆εν 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 ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ύστερα από γνώµη της 
Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας.>>. 
 
     Μετά ταύτα και λαµβανοµένου υπόψη ότι η εν λόγω απόφαση εξεδόθη 
µε την συνοµολόγηση της αγωγής του αντιδίκου από το ∆ήµο µας σε 
συνέχεια της υπ΄αριθµ. 119/2017 απόφασης  της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος  , εποµένως δεν δύναται να 
ασκηθεί ουδέν τακτικό ή έκτακτο ένδικο µέσον και ειδικά το ένδικο 
µέσον της Αναιρέσεως στο ΣτΕ , αφού πρόκειται για διοικητική 
σύµβαση της οποίας το ποσόν δεν υπερβαίνει αυτό των 200.000 ευρών 
που ορίζει ο νόµος και δεν θα πρέπει να ασκηθεί αφού τυχόν 
ασκηθησοµένη  θα απορριφθεί µετά βεβαιότητος ως απαράδεκτος, 
πέραν του ότι θα είναι και  καταχρηστική και είναι πλέον ή βέβαιο ότι δεν 
θα ευδοκιµήσει ΦΡΟΝΩ  ότι µε µέριµνά σας , προς αποφυγή περαιτέρω 
επιβαρύνσεων του ∆ήµου µας µε τόκους και έξοδα επιταγής ή αποφυγή 
λήψης αναγκαστικών µέτρων (κατάσχεση κ.λπ) κατά του ∆ήµου,  η αρµοδία 
Οικονοµική Επιτροπή, στην οποία θα πρέπει να εισαχθεί το θέµα, να 
λάβει για τους αναφεροµένους λόγους απόφαση µη ασκήσεως του 
ενδίκου µέσου της Αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ και κατά της αριθµ. 
5226/2017 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών ώστε , 
τελεσιδίκου πλέον καθισταµένης της εν λόγω αποφάσεως, η Οικονοµική 



Υπηρεσία να δύναται να προβεί στη συνέχεια στις ενέργειές της για την 
άµεση εξόφληση του επιδικασθέντος ποσού, δυναµένου του  κ. 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών να διαπραγµατευθεί, εφόσον το δεχθεί και ο 
αντίδικος, τυχόν περικοπή τόκων καθώς και τον τρόπο της καταβολής 
(ολική ή τµηµατική εξόφληση). 
 
     Αντίγραφο της αριθµ. 5226/2017  ως άνω αποφάσεως έλαβα στις 
14.11.2017 από την Γραµµατεία του ∆ικαστηρίου και σας διαβιβάζεται  
προς γνώση σας και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 
     Για οποιαδήποτε διευκρίνιση – συνεννόηση 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. 45/2017 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, την αριθ. 
119/2017 σχετική προηγούµενη απόφαση Ο.Ε., 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 αναίρεσης ενώπιον του 
Σ.τ.Ε. κατά της 5226/2017 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
που εξεδόθη επί της µε αριθ. Καταχώρησης ΑΓ – 1423/22.12.2015 από 
16.12.2015 Αγωγής του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΡΟΥΣΣΟΥ ως ιδιοκτήτη της ατοµικής 
Επιχείρησης <<ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ>>, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, (οδός Νικοτσάρα αρ. 6.) 
κατά του ∆ήµου, λαµβανοµένου υπόψη ότι η εν λόγω απόφαση εξεδόθη µε 
την συνοµολόγηση της αγωγής του αντιδίκου από το ∆ήµο σε συνέχεια 
της υπ΄αριθµ. 119/2017 απόφασης  της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, εποµένως δεν δύναται να ασκηθεί 
ουδέν τακτικό ή έκτακτο ένδικο µέσον και ειδικά το ένδικο µέσον της 
Αναιρέσεως στο ΣτΕ , αφού πρόκειται για διοικητική σύµβαση της 
οποίας το ποσόν δεν υπερβαίνει αυτό των 200.000 ευρών που ορίζει ο 
νόµος και δεν θα πρέπει να ασκηθεί, αφού τυχόν ασκηθησοµένη  θα 
απορριφθεί µετά βεβαιότητος ως απαράδεκτος, πέραν του ότι θα είναι 
και  καταχρηστική και είναι πλέον ή βέβαιο ότι δεν θα ευδοκιµήσει και 
προς αποφυγή περαιτέρω επιβαρύνσεων του ∆ήµου µε τόκους και έξοδα 
επιταγής ή αποφυγή λήψης αναγκαστικών µέτρων (κατάσχεση κ.λπ) κατά του 
∆ήµου. 

 

      Περαιτέρω, δίδεται η εξουσιοδότηση – εντολή στον παραστάντα 
δικηγόρο του ∆ήµου Μενέλαο Παπαδηµητρίου να µεταβεί στη 
Γραµµατεία του εκδόντος την αριθµ. 5226/2017 απόφαση ∆ιοικητικού 
Εφετείου Αθηνών και εγχειρίσει την παρούσα απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, υπογράφοντας την προβλεποµένη σχετική έκθεση 
παραιτήσεως από της ασκήσεως Ενδίκων Μέσων εκ µέρους του 
εναγοµένου ∆ήµου Ν.Φ – Ν.Χ  κατά της εν λόγω αποφάσεως. 



 

Κατόπιν αυτών και τελεσιδίκου πλέον καθισταµένης της ανωτέρω 
αποφάσεως, η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου  δύναται να προβεί στη 
συνέχεια στις ενέργειές της για την άµεση εξόφληση του επιδικασθέντος 
ποσού, δυναµένου του  κ. Αντιδηµάρχου Οικονοµικών να 
διαπραγµατευθεί, εφόσον το δεχθεί και ο αντίδικος, τυχόν περικοπή 
τόκων καθώς και τον τρόπο της καταβολής (ολική ή τµηµατική 
εξόφληση). 

 

 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 288/2017 

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  


