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Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 14/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο 

 
Αξηζ. Απφθαζεο : 71/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Δμνπζηνδφηεζε δηθεγφξσλ Γήκνπ γηα ηελ 
άζθεζε-θαηάζεζε δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο  
πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηελ άζθεζε-
θαηάζεζε πξνζθπγήο ζηα ηαθηηθά Γηνηθεηηθά 
Γηθαζηήξηα (κεηά ηπρφλ απνξξηπηηθή 
απφθαζε επί ηεο πξνζθπγήο) θαηά ηεο αξηζ. 
πξση. 182936/05.03.2020  απφθαζεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο - Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 
θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο πεξί επηβνιήο 
δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζην Γήκν γηα 
παξαβάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο 
ζην ρψξν ηνπ πξψελ Πάξθνπ Θπθινθνξηαθήο 
Αγσγήο». 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα ζήκεξα ζηηο 14 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα 
Κ.Σξίηε θαη ψξεο 10-11 π.κ. ζπλήιζε ζε  δηά πεξηθνξάο ηαθηηθή πλεδξίαζε θαηφπηλ 
ζπκκεηνρήο ησλ έμη (6) εθ ησλ ζπλνιηθά ελλέα (9) κειψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαη ηεο αξηζ. 40 
εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 8034/15/10-4-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε 
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      

ΞΑΟΝΛΡΔΠ (ζπκκεηέρνληεο) 

 
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 

Παπαθψζηα Αλζή 4)  Κπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο θαη 6) 
Γξεηδειηάο Παληειήο,  κέιε. 

 
ΑΞΝΛΡΔΠ (δελ ζπκκεηείραλ) 
 
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 2) Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 3) εξεηάθεο 
Ληθφιανο, νη νπνίνη θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ή απνζηνιήο ειεθηξνληθνχ 
κελχκαηνο (e-mail) δήισζαλ φηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πλεδξίαζε δεδνκέλνπ φηη 
δελ ζπλαηλνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο δηά πεξηθνξάο. Δηδηθφηεξα ν δεχηεξνο εθ 
ησλ αλσηέξσ ζεσξεί φηη δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη κέζσ ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο 
δεκηνπξγηθφο δηάινγνο θαη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε επί αληηπξνηάζεσλ, ηδηαίηεξα φηαλ 
απνζηέιινληαη θαη εηζεγήζεηο Δ.Ζ.Γ., ελψ ν ηξίηνο δήισζε αληίζεηνο ζηελ 
λνκηκνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ρσξίο δηαζθάιηζε δεκνζηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο θαη ζηελ 
κε επηθέληξσζε επί ζεκάησλ δεκφζηαο πγείαο θαη πξνζηαζίαο επάισησλ νκάδσλ ηνπ 
πιεζπζκνχ. 

 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 7857/7-4-2020 εηζήγεζε ηνπ Λνκ. πκβνχινπ ηνπ 
Γήκνπ θ. Κελ. Παπαδεκεηξίνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
 
ΘΔΚΑ : ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ  

–Α.- Ιήςε απόθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΓΛΦ-ΛΣ άιισο 

απνθάζεσο θ. Γεκάξρνπ θαηά ην άξζξν 58 παξ.2 ιόγσ ηνπ 

θαηεπείγνληνο πεξί εγθξίζεσο αζθήζεσο – θαηαζέζεσο Δηδηθήο 

Ηεξαξρηθήο – Γηνηθεηηθήο Ξξνζθπγήο άιισο Αηηήζεσο Θεξαπείαο 

πξνο ηνλ θ. Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θαη βεβαίσο πεξί αζθήζεσο - 

θαηαζέζεσο πξνζθπγήο εληόο ησλ 60 εκεξώλ ζηα Ραθηηθά 

Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα κεηά ηπρόλ απνξξηπηηθή απόθαζε επί ηεο 

Ξξνζθπγήο ή ηεο Αηηήζεσο Θεξαπείαο δίδνληαο ηελ εληνιή θαη 

πιεξεμνπζηόηεηα ζηνπο επί παγία αληηκηζζίαο δηθεγόξνπο ηνπ 

ΓΛΦ-ΛΣ θ. θ.  Ε. Γξόζνπ, Κελέιαν Ξαπαδεκεηξίνπ θαη 



Σξπζόζηνκν Σήην – Θηάκν όπσο από θνηλνύ ή θαηά κόλαο 

αζθήζνπλ απηεο θαη παξαζηνύλ θαηά ηελ νξηζζεζνκέλε δηθάζηκν 

ή ζε θάζε κεη΄αλαβνιήλ ηαύηεο ζπδήηεζε θαη εθπξνζσπήζνπλ ην 

Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο ππνβάιινληαο 

ζρεηηθά έγγξαθα σο θαη ππόκλεκα πξνο ππεξάζπηζε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο αξηζκ. πξση. 182936/05.03.20  

(αξ. πξση. εηζ. εγγξάθνπ ΓΛΦ-ΛΣ 6797/16.3.2020 ) απνθάζεσο 

ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γελ. Γ/λζε Βηώζηκεο Αλάπηπμεο θαη 

Θιηκαηηθήο Αιιαγήο- Γλζε Ξεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο 

– Ρκήκα Διέγρνπ, Κεηξήζεσλ &δξννηθνλνκίαο Ξεξηβάιινληνο 

Ξ.Δ.Θ, Λ., Β. & Γ. Ρνκέα Αζελώλ) κε ηελ νπνία επηβιήζεθαλ 

δηνηθεηηθέο θπξώζεηο ζην Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Σαιθεδόλαο 

γηα παξαβάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζην ρώξν ηνπ 

πξώελ Ξάξθνπ Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ηεο 

νδνύ Ι. Θαηζώλε θαη ηεο Δζληθήο Νδνύ Αζελώλ – Ιακίαο, ζηελ 

πεξηνρή ηεο Λ. Σαιθεδόλαο.- Θαη 

- Β.-  Γηαβίβαζε από ηηο αξκόδηεο πεξεζίεο, επί ηε βάζεη ηνπ ζρεδίνπ πνπ 

επηζπλάπηεηαη ησλ απόςεώλ ηνπο κεηά ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ 

πξνο κάο θαη πξνο ηε Λνκηθή πεξεζία.  

     Πρεηηθά: 1)  ην αξηζκ. πξση. 182936/05.03.20  (αξ. πξση. εηζ. εγγξάθνπ 

ΓΛΦ-ΛΣ 6797/16.3.2020 ) έγγξαθν απνθάζεσο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο (Γελ. Γ/λζε Βηώζηκεο Αλάπηπμεο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο- 

Γλζε Ξεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – Ρκήκα Διέγρνπ, 

Κεηξήζεσλ &δξννηθνλνκίαο Ξεξηβάιινληνο Ξ.Δ.Θ, Λ., Β. & Γ. 

Ρνκέα Αζελώλ).- Θαη  

                   2) ζρέδην Αηηήζεσο Πξνζθπγήο ή Θεξαπείαο ηεο ΛΤ ΓΛΦ-ΛΥ. 
 
 
          --------------------------------------------….---------------------------------

----------- 

 
Αμηόηηκε θ.  Γήκαξρε, 
                                             ζηηο 16.3.2020  πξσηνθνιιήζεθε ζην Γήκν καο ε 
αξηζκ. πξση. 182936/05.03.20  (αξ. πξση. εηζ. εγγξάθνπ ΓΛΦ-ΛΥ 6797/16.3.2020 ) 
απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γελ. Γ/λζε Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη Θιηκαηηθήο 
Αιιαγήο- Γλζε Πεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – Σκήκα Διέγρνπ, Κεηξήζεσλ 
&Τδξννηθνλνκίαο Πεξηβάιινληνο Π.Δ.Θ, Λ., Β. & Γ. Σνκέα Αζελψλ) κε ηελ νπνία 
επηβιήζεθαλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζην Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Υαιθεδφλαο γηα 
παξαβάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζην ρψξν ηνπ πξψελ Πάξθνπ 
Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο νδνχ Ι. Θαηζψλε θαη ηεο Δζληθήο 
Οδνχ Αζελψλ – Ιακίαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Λ. Υαιθεδφλαο θαη ε νπνία κνπ ρξεψζεθε 
απφ ηελ πξντζηακέλε ηεο ΛΤ ζπλάδειθν Ε. Γξφζνπ ζηηο 26.3.2020 θαη παξέιαβα 
απηήλ απζεκεξφλ. 

 

 



 

      Όπσο πξνθύπηεη από ηελ θαηάζηαζε Θσδηθνύ αληηθεηκέλσλ ηνπ ΔΙΡΑ  
ΚΔ ΑΞΝΓΔΗΜΖ θαη κε Α.Ξ 182986/20 ( Ππζηεκέλν RE 828 669 619 GR)  ε 
παξάδνζε – παξαιαβή ηνπ ζπζηεκέλνπ από ηελ πεξεζία ηνπ ΓΛΦ-ΛΣ 
έγηλε ζηηο 13.3.2020 θαη έγηλε πξσηνθόιιεζε ζηηο 16.3.2020.  

     Απφ επηζπλεκκέλε ζην ρξεσζέλ έγγξαθν αξρηθή ρξέσζε θέξεηαη απηφ λα έρεη 
ραξαθηεξηζζεί θαη ρξεσζεί ζηηο 13/3/20 κε ζεηξά ρξέσζεο 1) ΤΓΟΚ, 2) ΣΤ, 3) Γ/λζε 
Θαζαξηφηεηαο, 4) Αλη/ξρνο Θαζαξηφηεηαο, 5) Γξ. Γεκάξρνπ, 6) Γελ. Γξακκαηέα, 
7)Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ. Δγέλεην δε επαλαιεπηηθή ρξέσζε ηελ απηή εκέξα, δει. 
ζηηο 16.3.2020, εκέξα πνπ πξσηνθνιιήζεθε.  

 

     Δθόζνλ δε ν ∆ήµνο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζηνηρεία πνπ µπνξεί λα 
αληηηάμεη ζηα όζα αλαθέξεη ε ζπγθεθξηµέλε απόθαζε, µε ζηόρν λα 
δηαγξαθεί νινθιεξσηηθά ή επηθνπξηθά λα µεησζεί ην επηβιεζέλ πξόζηηµν, 
πξέπεη λα εμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο Ξξνζθπγήο ή Αηηήζεσο 
Θεξαπείαο , γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο αξµόδηα λα απνθαζίζεη ηπγράλεη ε 
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή µαο, ζύµθσλα µε ην άξζξν 72 παξ. 1 ηβ’ ηνπ Λ. 
3852/2010.  

     Ζ απνθιεηζηηθή πξνζεζµία ππνβνιήο ηεο πξνζθπγήο ζύµθσλα µε ην 
άξζξν 227 παξ. 1α ηνπ Λ. 3852/2010 είλαη δεθαπέληε (15) εµεξώλ από ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο, πνπ έγηλε όπσο πξναλαθέξζεθε ζηηο 13/3/2020 
πνπ θέξεη επί ηνπ ζώκαηόο ηνπ ηελ αξρηθή ρξέσζε θαη όρη ζηηο 16.3.2020 
αθ’ εο πξσηνθνιιήζεθε, εθηόο θαη απνδεηθλύεηαη πξσζύζηεξε απηήο, δει. 
ηεο 13/3/2020 εκεξνκελία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο από ηελ ππεξεζία 
καο ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ.  

     Πύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ελ ιόγσ απόθαζε θαηά απηήο << 
επηηξέπεηαη πξνζθπγή από ηνπο έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ ζηελ Απηνηειή 
πεξεζία Δπνπηείαο Ν.Ρ.Α ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο εληόο 
ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζήο ηεο (ή δηαθνξεηηθά από ηελ εκεξνκελία πνπ 
απνδεδεηγκέλα έιαβε γλώζε γηα απηή ή κε άιιν ηξόπν) κε δε 
ππνπαξάγξαθν ηεο απηήο παξαγξάθνπ <<νη έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ 
κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θαηά ηεο απόθαζεο αίηεζε ζεξαπείαο ηνλ 
Ξεξηθεξεηάξρε ζύκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Λ. 4555/2018 [ (5) 
ζρεηηθό].  

Πε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο ζεξαπείαο θαηά ηεο απόθαζεο, νη 
πξνβιεπόκελεο γηα ηελ άζθεζε ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελώπηνλ 
ηνπ Δπόπηε Ν.Ρ.Α., πξνζεζκίεο αλαζηέιινληαη από ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο ζεξαπείαο θαη κέρξη ηελ έθδνζε απόθαζεο επ’ απηήο ή ηελ 
παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ θώδηθα 
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ν νπνίνο θπξώζεθε κε ην λ. 2690/1999 (30 
εκέξεο)…….. 

     Πεκεησηένλ όηη, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ελ ιόγσ απόθαζε - 
αθξνηειεύηηα παξάγξαθν ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο - 
δηα ηεο νπνίαο επηβιήζεθαλ ηα πξόζηηκα, θαηά απηήο επηηξέπεηαη 
πξνζθπγή από ηνπο έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά 
δηθαζηήξηα κέζα ζε 60 κέξεο από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζύκθσλα κε ηα 
άξζξα 66 & 285 ηνπ Λ. 2717/1999 (ΦΔΘ 97/Α/99). 

     Ρνύην ζεκαίλεη όηη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ θαηάζεζε ηεο 
Ξξνζθπγήο ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, αξρνκέλεο απηήο από ηελ 
14.3.2020 αθνύ ε θνηλνπνίεζε ζην ΓΛΦ-ΛΣ πξνθύπηεη από ηελ θαηάζηαζε 
Θσδηθνύ αληηθεηκέλσλ ηνπ ΔΙΡΑ  ΚΔ ΑΞΝΓΔΗΜΖ θαη κε Α.Ξ 182986/20 ( 
Ππζηεκέλν RE 828 669 619 GR)  όηη έγηλε ζηηο 13.3.2020, είλαη θαη’ αξρήλ 



απηή ηεο 15εο Κατνπ 2020 εθηόο θαη ήζειε αλαζηαιεί ιόγσ ηεο εθηάθηνπ 
αλάγθεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλατνύ. 

 

     Θαηά ηε γλώκε κνπ, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο, 
ζύµθσλα µε ην άξζξν 72 παξ. 1 ηβ’ ηνπ Λ. 3852/2010, ζε ζπλδπαζµό µε 
ηελ παξ. 2 ηνπ άξ. 72 ηνπ ίδηνπ Λόµνπ, επί πνηλήο αθπξόηεηαο ηεο 
απόθαζεο, πξνηείλσ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο Γηνηθεηηθήο Ξξνζθπγήο άιισο 
Αηηήζεσο Θεξαπείαο ελώπηνλ ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσµέλεο ∆ηνίθεζεο Αηηηθήο 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 238 ηνπ λ. 3852/2010 (αθνύ δελ ιεηηνπξγεί εηζέηη ε 
Απηνηειήο πεξεζία Δπνπηείαο Ν.Ρ.Α. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Αηηηθήο) πξνο πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ καο κε ζθνπό ηελ 
εμάιεηςε ή ελ ηέιεη ηελ κείσζε ησλ επηβιεζέλησλ πξνζηίκσλ. Πεκεησηένλ 
όηη, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αθξνηειεύηηα παξάγξαθν ηεο ελ ιόγσ 
απόθαζεο, θαηά απηήο επηηξέπεηαη πξνζθπγή από ηνπο έρνληεο έλλνκν 
ζπκθέξνλ ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα κέζα ζε 60 κέξεο από ηελ 
θνηλνπνίεζή ηεο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 66 & 285 ηνπ Λ. 2717/1999 (ΦΔΘ 
97/Α/99). 

Πύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 40 κε Α.Ξ 20930/31.3.2020 θαη ΑΓΑ 
6ΥΞ46ΚΡΙ6-50Τ ΔΓΘΘΙΗΝ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε Θέκα: -
Δλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ 
θνξσλατνχCOVID-19, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ – iii. 
Δπνπηεία επί ησλ πξάμεσλ ησλ δήκσλ &  πεξίπησζε β) ε πξνζεζκία άζθεζεο 
ηεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, 
αλαζηέιιεηαη από ηεο 11εο Καξηίνπ 2020 γηα δύν (2) κήλεο. Δπνκέλσο , ε 
πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ Ππληνληζηή ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο …..θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 238 ηνλ λ. 
3852/2010, ε νπνία έιεμε ή ζα ιήμεη κεηά ηηο 11 Καξηίνπ 2020 
ππνινγίδεηαη κεηά ηελ πάξνδν δύν (2) κελώλ από ηελ έθδνζε ή 
θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο απόθαζεο.  

     Γηα λα πξνβεί ε Λνκηθή Τπεξεζία ζηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηεο – παξαθαιείζζε 
φπσο πξνβείηε ζηε ιήςε απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΓΛΦ-ΛΥ άιισο 
απνθάζεσο θ. Γεκάξρνπ θαηά ην άξζξν 58 παξ.2 ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο πεξί 
εγθξίζεσο αζθήζεσο – θαηαζέζεσο Δηδηθήο Ηεξαξρηθήο – Γηνηθεηηθήο Πξνζθπγήο 
άιισο Αηηήζεσο Θεξαπείαο πξνο ηνλ θ. Ξεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θαη βεβαίσο 
πεξί αζθήζεσο - θαηαζέζεσο πξνζθπγήο εληφο ησλ 60 εκεξψλ ζηα Σαθηηθά 
Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα κεηά ζρεηηθήο Αηηήζεσο Αλαζηνιήο θαη ηνχην εθφζνλ βεβαίσο 
έρεη εθδνζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο απνξξηπηηθή απφθαζε επί ηεο δηνηθεηηθήο 
καο πξνζθπγήο ή αηηήζεσο ζεξαπείαο ή δελ έρεη εθδνζεί έσο ηφηε απφθαζε 
νηνπδήπνηε απνηειέζκαηνο.  δίδνληαο ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα ζηνπο επί 
παγία αληηκηζζίαο δηθεγφξνπο ηνπ ΓΛΦ-ΛΥ θ. θ.  Ε. Γξφζνπ, Κελέιαν Παπαδεκεηξίνπ 
θαη Υξπζφζηνκν Υήην – Θηάκν φπσο απφ θνηλνχ ή θαηά κφλαο αζθήζνπλ απηέο θαη 
παξαζηνχλ θαηά ηελ νξηζζεζνκέλε δηθάζηκν ή ζε θάζε κεη΄αλαβνιήλ ηαχηεο 
ζπδήηεζε θαη εθπξνζσπήζνπλ ην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο 
ππνβάιινληαο ζρεηηθά έγγξαθα σο θαη ππφκλεκα πξνο ππεξάζπηζε ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο αξηζκ. πξση. 182936/05.03.20  (αξ. πξση. εηζ. 
εγγξάθνπ ΓΛΦ-ΛΥ 6797/16.3.2020 ) απνθάζεσο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γελ. 
Γ/λζε Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο- Γλζε Πεξηβάιινληνο θαη 
Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – Σκήκα Διέγρνπ, Κεηξήζεσλ &Τδξννηθνλνκίαο Πεξηβάιινληνο 
Π.Δ.Θ, Λ., Β. & Γ. Σνκέα Αζελψλ) κε ηελ νπνία επηβιήζεθαλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο 
ζην Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Υαιθεδφλαο γηα παξαβάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο 
λνκνζεζίαο ζην ρψξν ηνπ πξψελ Πάξθνπ Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο πνπ βξίζθεηαη 
κεηαμχ ηεο νδνχ Ι. Θαηζψλε θαη ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ – Ιακίαο, ζηελ πεξηνρή 
ηεο Λ. Υαιθεδφλαο. 
 
 
 
 



 
     Θαηφπηλ ηνχηνπ ζαο δηαβηβάδεηαη αληίγξαθν ηεο αξηζκ. πξση. 182936/05.03.20  
(αξ. πξση. εηζ. εγγξάθνπ ΓΛΦ-ΛΥ 6797/16.3.2020 ) απνθάζεσο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο (Γελ. Γ/λζε Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο- Γλζε 
Πεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – Σκήκα Διέγρνπ, Κεηξήζεσλ 
&Τδξννηθνλνκίαο Πεξηβάιινληνο Π.Δ.Θ, Λ., Β. & Γ. Σνκέα Αζελψλ) κε ηελ νπνία 
επηβιήζεθαλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζην Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Υαιθεδφλαο γηα 
παξαβάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζην ρψξν ηνπ πξψελ Πάξθνπ 
Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο νδνχ Ι. Θαηζψλε θαη ηεο Δζληθήο 
Οδνχ Αζελψλ – Ιακίαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Λ. Υαιθεδφλαο.-  
 
     Ξαξαθαινύληαη νη αξκόδηεο πεξεζίεο, επί ηε βάζεη ηνπ ζρεδίνπ πνπ 
επηζπλάπηεηαη, ζηελ άκεζε δηαβίβαζε ησλ απόςεώλ ηνπο κεηά ησλ 
ζρεηηθώλ εγγξάθσλ πξνο κάο γηα ηελ ππνβνήζεζε ιήςεσο ηεο 
απνθάζεώο ζαο θαη πξνο ηε Λνκηθή πεξεζία.  
 
     Γηα ηπρόλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο θαη ζπλεξγαζία ζηε δηάζεζή ζαο. 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 14/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Θαηά ηνπ ζέκαηνο ηάρζεθε ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Π.Γξεηδειηάο, δειψλνληαο 
αληίζεηνο ζηελ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πλεδξίαζεο δηά πεξηθνξάο. 

 
Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
72 παξ. 1ηβ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ην ηειεπηαίν 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Λ. 4623/19, θαη φια ηα ζρεηηθά κε 
ηελ ππφζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  θαηά πιεηνςεθία 
(5 ΞΔΟ-1 ΘΑΡΑ) 

 
Ξαξέρεη ηελ ξεηή εληνιή θαη ηελ πιεξεμνπζηφηεηα ζηνπο Γηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ 
θ.θ. Ε.Γξφζνπ, Κ.Παπαδεκεηξίνπ θα Υ.Υήην-Θηάκν φπσο, ελεξγνχληεο απφ θνηλνχ ή 
θαηά κφλαο, γηα ηελ άζθεζε-θαηάζεζε Δηδηθήο Ηεξαξρηθήο – Γηνηθεηηθήο 
Ξξνζθπγήο πξνο ηνλ θ. Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θαη βεβαίσο γηα ηελ άζθεζε-
θαηάζεζε πξνζθπγήο εληφο ησλ 60 εκεξψλ ζηα ηαθηηθά Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα 
κεηά ζρεηηθήο Αηηήζεσο Αλαζηνιήο θαη ηνχην εθφζνλ βεβαίσο έρεη εθδνζεί απφ ηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο απνξξηπηηθή απφθαζε επί ηεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ηνπ Γήκνπ 
ή δελ έρεη εθδνζεί έσο ηφηε απφθαζε νηνπδήπνηε απνηειέζκαηνο, δίδνληαο ηελ 
εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα ζηνπο επί παγία αληηκηζζίαο δηθεγφξνπο ηνπ ΓΛΦ-ΛΥ θ. 
θ.  Ε. Γξφζνπ, Κελέιαν Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζφζηνκν Υήην – Θηάκν φπσο, απφ 
θνηλνχ ή θαηά κφλαο, αζθήζνπλ απηέο θαη παξαζηνχλ θαηά ηελ νξηζζεζνκέλε 
δηθάζηκν ή ζε θάζε κεη΄αλαβνιήλ ηαχηεο ζπδήηεζε θαη εθπξνζσπήζνπλ ην Γήκν 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο ππνβάιινληαο ζρεηηθά έγγξαθα σο θαη 
ππφκλεκα πξνο ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο αξηζκ. πξση. 
182936/05.03.20  (αξ. πξση. εηζ. εγγξάθνπ ΓΛΦ-ΛΥ 6797/16.3.2020 ) απνθάζεσο 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γελ. Γ/λζε Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο- 
Γλζε Πεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – Σκήκα Διέγρνπ, Κεηξήζεσλ 
&Τδξννηθνλνκίαο Πεξηβάιινληνο Π.Δ.Θ, Λ., Β. & Γ. Σνκέα Αζελψλ) κε ηελ νπνία 
επηβιήζεθαλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζην Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Υαιθεδφλαο γηα 
παξαβάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζην ρψξν ηνπ πξψελ Πάξθνπ 
Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο νδνχ Ι. Θαηζψλε θαη ηεο Δζληθήο 
Οδνχ Αζελψλ – Ιακίαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Λ. Υαιθεδφλαο. 
 
 
 



 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  71/2020 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
ΡΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 
 

             ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 

           Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Απηνηειέο Σκήκα  Λνκηθήο Τπεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηψλ 
4. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
5. Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
6. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

7. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
 
 
 
Ππλεκκέλν: ρέδην δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 
 

ΔΗΓΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΞΟΝΠΦΓΖ 

                                   

(Άξζξνπ 227 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/2010) 
 

Ρνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο, λνκίκσο 

εθπξνζσπνπκέλνπ ππφ ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ θ. ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟΤ, πνπ θαηνηθνεδξεχεη 

ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο (Γεθειείαο 97), όπσο κεηνλνκάζζεθε ν Γήκνο 

Φηιαδέιθεηαο – Σαιθεδόλνο δπλάκεη ηνπ Ξ.Γ. 71/2017 (ΦΔΘ 104/Α/26-7-

2017) σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ησλ πξψελ Γήκσλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο Αηηηθήο θαη 

Λέαο Υαιθεδφλαο Αηηηθήο (άξζξν 1 θαη 283 λ. 3852/2010 Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο), 

κε Α.Φ.Κ.: 997588219 / Γ.Ο.Τ. Λ. Ησλίαο. 

KATA 

Tεο  αξηζκ. πξση. 182936/05.03.20  (αξ. πξση. εηζ. εγγξάθνπ ΓΛΦ-ΛΥ 

6797/16.3.2020 ) απνθάζεσο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γελ. Γ/λζε Βηψζηκεο 

Αλάπηπμεο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο- Γλζε Πεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – 

Σκήκα Διέγρνπ, Κεηξήζεσλ & Τδξννηθνλνκίαο Πεξηβάιινληνο Π.Δ.Θ, Λ., Β. & Γ. 

Σνκέα Αζελψλ) κε ηελ νπνία επηβιήζεθαλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζην Γήκν Λ. 

Φηιαδέιθεηαο-Λ. Υαιθεδφλαο γηα παξαβάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζην 

ρψξν ηνπ πξψελ Πάξθνπ Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο νδνχ Ι. 

Θαηζψλε θαη ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ – Ιακίαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Λ. Υαιθεδφλαο. 

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

     Ο Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο, έρνληαο έλλνκν  
ζπκθέξνλ, σο ακέζσο ζηγφκελνο απφ ηελ αξηζκ. πξση. 182936/05.03.20  (αξ. πξση. 
εηζ. εγγξάθνπ ΓΛΦ-ΛΥ 6797/16.3.2020 ) απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γελ. 
Γ/λζε Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο- Γλζε Πεξηβάιινληνο θαη 
Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – Σκήκα Διέγρνπ, Κεηξήζεσλ & Τδξννηθνλνκίαο Πεξηβάιινληνο 
Π.Δ.Θ, Λ., Β. & Γ. Σνκέα Αζελψλ) κε ηελ νπνία επηβιήζεθαλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο 
ζην Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Υαιθεδφλαο γηα παξαβάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο 
λνκνζεζίαο ζην ρψξν ηνπ πξψελ Πάξθνπ Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο πνπ βξίζθεηαη 
κεηαμχ ηεο νδνχ Ι. Θαηζψλε θαη ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ – Ιακίαο, ζηελ πεξηνρή 
ηεο Λ. Υαιθεδφλαο ΞΟΝΠΦΔΓΔΗ θαηά ηεο ελ ιόγσ απνθάζεσο, θαζ’  ό έρεη 
δηθαίσκα, γηα ηνπο αθόινπζνπο λόκηκνπο θαη βάζηκνπο ιόγνπο, ήηνη: 

      Κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε θαη γηα ηνπο ζε απηή αλαθεξφκελνπο ιφγνπο 
επηβιήζεθαλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο (πξνζηίκνπ) χςνπο ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000) 
επξψ ζην Γήκν γηα δχν παξαβάζεηο, επηκεξηδφκελεο ζε πνζά 3.000θαη 1.000 επξψ. 

 Όπσο δε πξνθύπηεη από ην αξκόδην Ρκήκα Ξξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο θαη ην θύιιν επίδνζεο αληηθεηκέλσλ, ε 
ελ ιόγσ απόθαζε παξειήθζε από ην Γήκν ζηηο 13.3.2020 θαη 



πξσηνθνιιήζεθε ζηηο 16/3/2020 (απεζηάιε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κέζσ 
ΔΙΡΑ). 

     Κε ην ππ’  αξηζκ. πξση. 50002/21.01.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
Ξεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο δηαβηβάζζεθε ζην Γήκν Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο ην αλαθεξόκελν ζηελ πξνζβαιινκέλε 
απόθαζε (19) ζρεηηθό ηεο από 13.01.2020 Έθζεζεο Απηνςίαο ηεο Γ/λζεο 
Ξεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, έπεηηα 
από κεξηθό έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε ζην ρώξν ηνπ πξώελ Ξάξθνπ 
Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζηε Λ. Σαιθεδόλα.  

     Πε ζπλέρεηα ηνπ ελ ιόγσ εγγξάθνπ ν Γήκνο κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 
2945/04.02.2020 έγγξαθό ηνπ,  πξνο ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο (Γελ. Γ/λζε 
Βηώζηκεο Αλάπηπμεο & Θιηκαηηθήο Αιιαγήο - Γλζε Πεξηβάιινληνο θαη 
Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – Σκήκα Διέγρνπ, Κεηξήζεσλ & Τδξννηθνλνκίαο Πεξηβάιινληνο 
Π.Δ.Θ, Λ., Β. & Γ. Σνκέα Αζελψλ) ππέβαιιε Αίηεκα παξάηαζεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ζηνηρείσλ ην νπνίν έιαβε ηνλ αλαθεξόκελν ζην αξηζκ. 22 
ζρεηηθό ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο αξηζκό πξσηνθόιινπ 
96894/04.02.2020 . 

Αθνινύζσο ν Γήκνο Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Σαιθεδόλαο  κε ην αξηζκ. πξση. 
4179/17.02.2020 έγγξαθό ηνπ ππέβαιε – απέζηεηιε ηηο απόςεηο ηεο 
Γ/λζεο Θαζαξηόηεηαο σο ηνύην πξνθύπηεη από ην αξηζκ. 23 αλαθεξόκελν 
ζηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζε ζρεηηθό. 

Ν Γήκνο ζηε ζπλέρεηα ππέβαιε ην κε ηνλ κε αξηζκό πξση. 76/21.02.2020 
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. 
Σαιθεδόλαο θαη ηα ελ απηώ ζπλεκκέλα έγγξαθα σο ηνύην αλαθέξεηαη θαη 
πξνθύπηεη από ην αξηζκ. 24 ζηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζε ζρεηηθό. 

 

Από ην ππ’  αξηζκ. πξση. 4179/17.02.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο –κε ην νπνίν ελεκεξώλεηαη ε Ξεξηθέξεηα 
Αηηηθήο (ζρεηηθό 23 ηεο πξνζβαιινκέλεο απόθαζεο), πξνθύπηνπλ κεηαμύ 
άιισλ θαη ηα εμήο, ήηνη: 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 

(ΠΝΠ – εδώ ε πεξεζία λα αληηθξνύζεη - αηηηνινγώληαο κία πξνο κία ηηο 1 
έσο θαη 2 παξαβάζεηο ηεο απνθάζεσο). 

 

Από ην ππ’  αξηζκ. πξση. 76/21.02.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ 
πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Σαιθεδόλαο θαη ηα ελ απηώ 
ζπλεκκέλα έγγξαθα σο ηνύην αλαθέξεηαη θαη πξνθύπηεη από ην αξηζκ. 24 
ζηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζε ζρεηηθό, πξνθύπηνπλ κεηαμύ άιισλ θαη ηα 
εμήο, ήηνη: 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

 

(ΠΝΠ – εδώ ε πεξεζία λα αληηθξνύζεη - αηηηνινγώληαο κία πξνο κία ηηο 1 
έσο θαη 2 παξαβάζεηο ηεο απνθάζεσο). 

 



Γεδνκέλεο ηεο βαξύηεηαο ησλ πξνεγνύκελσλ επηζεκάλζεσλ θαη ηεο 
άκεζεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε ηε λνκηκόηεηα ή κε θαη επεηδή ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε ε έθδνζε ηεο πξνζβαιινκέλεο σο άλσ απνθάζεσο ερώξεζε 
ρσξίο λα έρνπλ ιεθζεί ππόςε ζηελ νπζία ηνπο νη απόςεηο ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη παξάλνκε, 
ππνθείκελε ζε αθύξσζε - αλάθιεζε αθνύ δύλαληαη νη απόςεηο απηέο, 
απνδεηθλπόκελεο από όια ηα έγγξαθα ζηνηρεία ηα νπνία πξνζθνκίδνπκε θαη 
επηθαινύκαζηε, λα ιεθζνύλ ππόςε ζην παξόλ ζηάδην εμέηαζεο θαη θξίζεο 
ηεο πξνζθπγήο καο. 

     Δπεηδή, πξν ηεο έθδνζεο ηεο ελ ιόγσ απνθάζεσο θαη πξηλ ηελ επηβνιή 
πξνζηίκνπ, έδεη όπσο, θαηά ηε ρξεζηή δηνίθεζε, ππνδεηρζνύλ ζην Γήκν 
καο κέηξα ζπκκόξθσζεο. 

     Δπεηδή ε παξνχζα πξνζθπγή καο είλαη πξνδήισο λφκηκε θαη βάζηκε. 

     Δπεηδή ε παξνχζα πξνζθπγή καο είλαη εκπξφζεζκε, ήηνη εληφο ηεο 15ήκεξεο 
πξνζεζκίαο σο απηή έρεη αλαζηαιεί κε ηελ αξηζκ. 40 κε Α.Ξ 20930/31.3.2020 
θαη ΑΓΑ 6ΥΞ46ΚΡΙ6-50Τ ΔΓΘΘΙΗΝ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε 
Θέκα: -Δλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ 
θνξσλατνχ COVID-19, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ – iii. 
Δπνπηεία επί ησλ πξάμεσλ ησλ δήκσλ &  πεξίπησζε β) ε πξνζεζκία άζθεζεο 
ηεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, 
αλαζηέιιεηαη από ηεο 11εο Καξηίνπ 2020 γηα δύν (2) κήλεο.  
     Δπεηδή έρνπκε πξνθαλέο ελεζηψο έλλνκν ζπκθέξνλ ζηελ άζθεζε ηεο παξνχζαο 
πξνζθπγήο καο ( ή αηηήζεσο ζεξαπείαο) αθνχ δεκηψλεηαη ν Γήκνο καο απφ ηελ 
πξνζβαιιφκελε απφθαζε, αζθείηαη δε απηή ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ……../2020 
απφθαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη’  άξζξν 58 παξ. 2 λ. 3852/2010 ιφγσ ηνπ 
θαηεπείγνληνο ή κεηά ηελ αξηζκ……../2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο . 
     Δπεηδή, αθνχ πθηζηάκεζα αλεπαλφξζσηε νηθνλνκηθή βιάβε, ππνβάιινπκε αίηεκα 
αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο ελ ιφγσ απνθάζεσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 Θ. 
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο κε βάζε ην νπνίν [Ζ άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ, αλ 
δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην λφκν, δελ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. 
Ζ άζθεζε φκσο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο επηηξέπεη ζηε Γηνίθεζε ηε ρνξήγεζε 
αλαζηαιηηθνχ απνηειέζκαηνο είηε απηεπαγγέιησο είηε θαηφπηλ άζθεζεο απηνηεινχο 
αίηεζεο απφ ηνλ πξνζθεχγνληα δηνηθνχκελν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ΘΓΓηαδ. 

Αξκφδην φξγαλν γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλαζηνιήο είλαη ην αξκφδην γηα ηελ εμέηαζε 
ηεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο φξγαλν. 

Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο - Άζθεζε δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο (αίηεζεο ζεξαπείαο, 
ηεξαξρηθήο, εηδηθήο ή ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο). 
- Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, πνπ κπνξεί λα ζσξεπζεί ζην δηθφγξαθν ηεο 
δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή λα ππνβιεζεί ρσξηζηά, ή θαη απηεπαγγέιησο. 

- Αλεπαλφξζσην ή δπζρεξψο επαλνξζψζηκν ηεο βιάβεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζε 
πεξίπησζε επδνθίκεζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. ηάζκηζε κε ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ. 

Ζ άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ ή ε αίηεζε δηθαζηηθήο αλαζηνιήο δελ εκπνδίδεη ηε Γηνίθεζε 
λα ρνξεγήζεη αλαζηνιή εθηέιεζεο. 

Γηάξθεηα ηζρχνο αλαζηαιηηθνχ απνηειέζκαηνο Σν αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα δηαξθεί 
κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ηεο αζθεζείζαο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ηελ 
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απάληεζεο επί απηήο (δειαδή 30 εκέξεο απφ ηελ άζθεζε 
ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο, ηεο ηεξαξρηθήο θαη ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαη 3 
κήλεο απφ ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο, εθηφο εάλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο 
πξνβιέπεηαη εηδηθή πξνζεζκία). 
Ζ αλαζηνιή αίξεηαη απηνδηθαίσο κεηά ηελ απάληεζε ηεο Γηνίθεζεο ή ηε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο απάληεζεο]. 

 



Δπεηδή γηα ην λόκηκν ηεο παξάζηαζεο ηνπ πιεξεμνπζίνπ επί παγία 

αληηκηζζία δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 

θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο Ξξνζθπγήο – Αηηήζεσο Θεξαπείαο  θαη ηε ζπδήηεζε 

δελ ππνρξενύκεζα σο Γήκνο ζηελ έθδνζε γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο 

δηθεγνξηθήο ακνηβήο ηνπ Γηθεγνξηθνύ Ππιιόγνπ Αζελώλ (άξζξν 7 παξ. 8  

πεξ. β΄ηνπ Λ.  4205/13 [ ΦΔΘ Α 242/6-11-13], παξά πξνο ηνύην 

πξνζθνκίδεηαη εδώ ε ζρεηηθή θαη από ην λόκν πξνβιεπόκελε ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ πιεξεμνπζίνπ κνπ ελζσκαηνύκελε έρνπζα νύησ: 

                         

ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ 

(θαη΄άξζξν 7  παξ. 38 πεξ. β  Λ. 4205/ 2013) 

Ο ππνγξάθσλ ηελ παξνχζα Πξνζθπγή- Αίηεζε Θεξαπείαο, Γηθεγφξνο Αζελψλ 

ΚΔΛΔΙΑΝΠ ΞΑΞΑΓΖΚΖΡΟΗΝ(ΑΚ ΓΠΑ  9680),επί παγία αληηκηζζία 

Γηθεγόξνο ηνπ ΝΡΑ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 

ΑΡΡΗΘΖΠ, πνπ εδξεχεη ζηελ Λέα Φηιαδέιθεηα  Αηηηθήο [ νδφο Γεθειείαο 97 Λ. 

Φηιαδέιθεηα],  δειώλσ ππεύζπλα  όηη παξέρσ ηηο ππεξεζίεο καο σο 

Γηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο επί παγία   

αληηκηζζία θαη θαηά ζπλέπεηα   ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 8  πεξ. β΄ηνπ Λ.  

4205/13 [ ΦΔΘ Α 242/6-11-13]  δελ ππνρξενύκαη -  απαιιάζζνκαη από  

ηελ ππνρξέσζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ   Γηθεγνξηθό   Πύιινγν Αζελώλ  

γξακκαηίνπ  πξνείζπξαμεο, εηζθνξώλ – θξαηήζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

61 ηνπ Λ. 4194/13. 

 Δπηπιένλ, ν ΓΖΚΝΠ απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

δηθαζηηθνύ ελζήκνπ θαη θάζε άιινπ δεκόζηνπ, άκεζνπ ή έκκεζνπ, 

δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ή ιηκεληθνύ θόξνπ, ηέινπο δηθαζηηθνύ ελζήκνπ θαη 

εηζθνξάο ππέξ νπνηνπδήπνηε ηακείνπ, εηζθνξάο ππέξ ΔΟΡ – ΑΔ , από 

θξαηήζεηο θαη από θάζε δηθαζηηθό ηέινο ζηηο δίθεο ηνπ. Δπίζεο, έρεη όιεο 

αλεμαηξέησο ηηο αηέιεηεο θαη ηα δηθαζηηθά, δηνηθεηηθά θαη δηθνλνκηθά 

πξνλόκηα πνπ παξέρνληαη ζην Γεκόζην, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 276 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Θνηλνηηθνύ Θώδηθα (Λ. 3463/2006).  

      Αζήλα,  1.4.2020 

     Ο Γειψλ Γηθεγφξνο  

 

     Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο θαη κε ηελ επηθύιαμε παληόο λνκίκνπ 
δηθαηώκαηόο καο 
 
 

Ε Ζ Ρ Ν  Κ Δ 
  
1) Λα γίλεη δεθηή ε παξνχζα πξνζθπγή καο, σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ιφγσλ, πνπ 

επηθαινχκαζηε. 
 

2) Λα αθπξσζεί θαη λα εμαθαληζζεί ζην ζχλνιφ ηεο ε αξηζ. πξση. 182936/05.03.20  

(αξ. πξση. εηζ. εγγξάθνπ ΓΛΦ-ΛΥ 6797/16.3.2020 ) απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο (Γελ. Γ/λζε Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο- Γλζε 



Πεξηβάιινληνο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – Σκήκα Διέγρνπ, Κεηξήζεσλ & 

Τδξννηθνλνκίαο Πεξηβάιινληνο Π.Δ.Θ, Λ., Β. & Γ. Σνκέα Αζελψλ) κε ηελ νπνία 

επηβιήζεθαλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζην Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Υαιθεδφλαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζην ρψξν ηνπ πξψελ Πάξθνπ 

Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο νδνχ Ι. Θαηζψλε θαη ηεο Δζληθήο 

Οδνχ Αζελψλ – Ιακίαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Λ. Υαιθεδφλαο 

3) Λα αλαζηαιεί κέρξηο εθδφζεσο απνθάζεσο επί ηεο ππφ θξίζε πξνζθπγήο καο, 
αθνχ πθηζηάκεζα αλεπαλφξζσηε νηθνλνκηθή βιάβε, ε εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ 
απνθάζεσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 Θ. Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. 
 
 

Αζήλα, 1.4.2020 
 

Γηα ηνλ πξνζθεχγνληα ΓΛΦ-ΛΥ 
 
 
 
Ο πιεξεμνχζηνο Γηθεγφξνο                                      Ν Γήκαξρνο ΛΦ-ΛΣ 
 
 
Κελέιανο Παπαδεκεηξίνπ                                        ΗΥΑΛΛΖΠ   ΒΝΟΝΠ 
 


