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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 7/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 
 
Αξηζ. Απόθαζεο : 38/2019                                  
 
                                                                                             
                                                                       Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Άζκηζη ή μη ενδίκων  μέζων καηά ηης αριθ. 
4811/18 απόθαζης Διοικηηικού Εθεηείοσ 
Αθηνών (σπόθεζη αγωγής Εσ.Τζίπρα καηά 
ηοσ Δήμοσ)» 
 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα 
Σεηάξηε θαη ώξα 9 π.κ. ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 
4321/7/15-2-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. 
Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά 
θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 



ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Κόληνο 
Απόζηνινο, Αληηπξόεδξνο 3) Αλαληάδεο Νηθόιανο 4) Καιακπόθεο 
Ισάλλεο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) Παπαινπθά Δπηπρία θαη 7) 
Πιάηαλνο Διεπζέξηνο, κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Γεσξγακιήο Λύζζαλδξνο θαη 2) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο, νη νπνίνη 
δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.  

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
θαη εηζεγνύκελνο ην 5ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο :  
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ην αξηζ. πξση. 4124/14-2-2019 Δλεκεξσηηθό εκείσκα-
Γλώκε ηνπ Ννκ. πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θ. Υ.Υήηνπ-Κηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 

ΘΔΜΑ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΧ – ΠΑΡΟΥΗ Ή ΜΗ 
ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΔΧ ΓΙΑ ΑΚΗΗ ΔΝΓΙΚΧΝ 
ΜΔΧΝ 

ΥΔΣ.: Η ςπ’ απιθ. 4811/2018 Απόθαζη ηος 15ος Σπιμελούρ Σμήμαηορ 
ηος Γιοικηηικού Δθεηείος Αθηνών. 

 

ηηο 1-2-2019 επηδόζεθε ζηελ Τπεξεζία ε ππ’ αξηζ. 4811/2018 Απόθαζε ηνπ 
15νπ Σξηκεινύο Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ, κε ηελ νπνία ην 
Γηθαζηήξην απέξξηςε ηελ από 30-10-2017, κε αξηζκό θαηαρώξεζεο 
ΔΦ3796/28-11-2017 έθεζή καο θαη έθαλε δεθηή ελ κέξεη ηελ από 18-12-2017, 
κε αξηζκό θαηαρώξηζεο ΔΦ51/4-1-2018 έθεζε ηεο αληίδηθεο Δπγελίαο 
Σζίπξα. Με ηελ απόθαζή ηνπ απηή ην σο άλσ Γηθαζηήξην κεηαξξύζκηζε ηελ 
ππ’ αξηζ. 13636/2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ ΜΟΝΟ 
θαηά ην θεθάιαην απηήο πνπ αθνξά ην ύςνο ηεο θαηαβιεηέαο ρξεκαηηθήο 
ηθαλνπνίεζεο ιόγσ εζηθήο βιάβεο. Αλαγλώξηζε ηελ ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ 
λα θαηαβάιεη ζηελ Δπγελία Σζίπξα σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ην πνζό ησλ 
30.000,00 € λνκηκνηόθσο από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο (28-7-2009) έσο ηελ 
εμόθιεζή ηεο. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ιάβεη απόθαζε πεξί άζθεζεο ή κε αηηήζεσο 
αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαη αλαηξέζεσο θαηά ηεο σο άλσ απνθάζεσο ελώπηνλ 
ηνπ ηΔ. 

Δπεηδή ε πξσηόδηθε απόθαζε είρε επηδηθάζεη ην πνζό ησλ 20.000,00 € γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο ηεο αληίδηθεο, ελώ ην Γεπηεξνβάζκην 
Γηθαζηήξην κε ηελ απόθαζή ηνπ, επηδίθαζε ην πνζό ησλ 30.000,00 € πιένλ 
ηόθσλ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο ηεο αληίδηθεο. 

Δπεηδή θξνλώ όηη ε άζθεζε πεξαηηέξσ έλδηθσλ κέζσλ δελ ζα επδνθηκήζεη εη 
κε κόλνλ ζα πξνζζέζεη πεξαηηέξσ ηόθνπο θαη δηθαζηηθά έμνδα, ηα νπνία, γηα 
ην ηΔ είλαη απμεκέλα, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ιάβεη ππόςε ηεο ηα 



παξαπάλσ θαη λα αρζεί ζε απόθαζε ε νπνία ζα πξναζπίδεη ηα νηθνλνκηθά 
ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. 

Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζπλελλόεζε – δηεπθξίληζε, είκαη ζηε δηάζεζή 
ζαο. 

 

 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ 
κειώλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ 
θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 7/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. 
Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο») θαη όια ηα 
ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα 
 
 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   ομόθωνα 
 

Δγκπίνει ηελ άζκηζη ηων ενδίκων μέζων ηηρ αιηήζεωρ αναζηολήρ 
εκηέλεζηρ και αναιπέζεωρ ελώπηνλ ηνπ ηΔ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 4811/2018 
Απόθαζεο ηνπ 15νπ Σξηκεινύο Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ, 
κε ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην απέξξηςε ηελ από 30-10-2017 κε αξηζκό 
θαηαρώξεζεο ΔΦ3796/28-11-2017 έθεζε ηνπ Γήκνπ θαη έθαλε δεθηή ελ κέξεη 
ηελ από 18-12-2017 κε αξηζκό θαηαρώξηζεο ΔΦ51/4-1-2018 έθεζε ηεο 
αληίδηθεο Δπγελίαο Σζίπξα κεηαξξπζκίδνληαο ηελ ππ’ αξηζ. 13636/2017 
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ ΜΟΝΟ θαηά ην θεθάιαην 
απηήο πνπ αθνξά ην ύςνο ηεο θαηαβιεηέαο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιόγσ 
εζηθήο βιάβεο, αλαγλσξίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα 
θαηαβάιεη ζηελ Δπγελία Σζίπξα σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ην πνζό ησλ 
30.000,00 € λνκηκνηόθσο από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο (28-7-2009) έσο ηελ 
εμόθιεζή ηεο. 

Παξάιιεια εξοςζιοδοηείηαι ν Γήκαξρνο θ. Αξηζηείδεο Βαζηιόπνπινο λα 
επηδηώμεη εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό κε ηελ αληίδηθν Δπγελία Σζίπξα, 
πξνηείλνληαο λα ηήο θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 20.000,00 €, πνπ πξσηνδίθσο 
ηεο επηδηθάζζεθε, θαη αλ απηό γίλεη δεθηό, ηόηε ζα αλαθιεζεί ε παξνύζα θαη 
ζα ιεθζεί λέα απόθαζε πεξί κε άζθεζεο ησλ αλσηέξσ ελδίθσλ κέζσλ, ζηελ 
πεξίπησζε δε πνπ απηά έρνπλ αζθεζεί, ηόηε ζα ιεθζεί απόθαζε παξαίηεζεο 
από ηελ άζθεζή ηνπο. 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 38/2019 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ 



 
 
Ακριβές Ανηίγραθο                                       
Η Υπεύθσνη ηης Υπηρεζίας                                          
Διεκπ/ζεως Αρτείοσ-Πρωηοκόλλοσ  
 

            Λεβανηή Εμμανολία 
 
 
 
 

Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Απηνηειέο Σκήκα  Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
2. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
6. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
7. Σκήκα Σακείνπ 
8. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  


