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«Δμνπζηνδφηεζε δηθεγφξσλ Γήκνπ ζην 
Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ (ππφζεζε αγσγήο 
εηαηξείαο GREEN & SPACE ΔΞΔ θαηά ηνπ 
Γήκνπ γηα ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
2νπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΘΔΛΡΟΝ 
ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΩΓΖΠ ΛΔΑΠ 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ)». 
 
 

Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα ζήκεξα ζηηο 14 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα 
Κ.Ρξίηε θαη ψξεο 10-11 π.κ. ζπλήιζε ζε  δηά πεξηθνξάο ηαθηηθή Ππλεδξίαζε θαηφπηλ 
ζπκκεηνρήο ησλ έμη (6) εθ ησλ ζπλνιηθά ελλέα (9) κειψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαη ηεο αξηζ. 40 
εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.ΔΠ. ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 8034/15/10-4-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ 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. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
 



 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      

ΠΑΡΟΛΣΔ (ζπκκεηέρνληεο) 

 
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο  2) Ράθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 

Ξαπαθψζηα Αλζή 4)  Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 5) Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο θαη 6) 
Γξεηδειηάο Ξαληειήο,  κέιε. 

 
ΑΠΟΛΣΔ (δελ ζπκκεηείραλ) 
 
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 2) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 3) Πεξεηάθεο 
Ληθφιανο, νη νπνίνη θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ή απνζηνιήο ειεθηξνληθνχ 
κελχκαηνο (e-mail) δήισζαλ φηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Ππλεδξίαζε 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. 

 
 

Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 7859/7-4-2020 εηζήγεζε ηνπ Λνκ. Ππκβνχινπ ηνπ 
Γήκνπ θ. Κελ. Ξαπαδεκεηξίνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
 
ΘΔΚΑ: α) Σνξήγεζε εληνιήο θαη πιεξεμνπζηφηεηαο απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ηνπ ΓΛΦ-ΛΣ πξνο ηνπο επί παγία αληηκηζζία δηθεγφξνπο Ε. Γξφζνπ, Κελέιαν 
Ξαπαδεκεηξίνπ θαη Σξπζφζηνκν Σήην-Θηάκν γηα ηελ απφθξνπζε εθ κέξνπο ηνπ 
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο ηνπ απφ 7.3.2019 δηθνγξάθνπ Αγσγήο 
ηεο ΔΞΔ <<GREEN&SPACE ΔΞΔ>> θαηά ηνπ ΛΞΓΓ « ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-
ΣΑΙΘΖΓΝΛΝΠ», ζπδεηνπκέλεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ ζηηο 10 
Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 11:30 π.κ. κε αξηζκφ πηλαθίνπ 27, κε ηελ 
νπνία δεηείηαη << Λα γίλεη δεθηή ε ππφ θξίζε  αγσγή καο. Λα αλαγλσξηζζεί φηη καο 
νθείιεη θαη λα ππνρξεσζεί ν αληίδηθνο Ν.Ρ.Α λα καο θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ Δ 
20.426,00 ΦΞΑ 23%, Δ 3.818,00) ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηα είδε πνπ πξνκεζεχζακε 
ζε απηφλ δπλάκεη ηεο απφ 23.12.2015 κεηαμχ καο ζπκβάζεσο γηα ηελ << 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 2Ν ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΩΓΖΠ 
Κ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ >>,  ΔΛΡΌΘΩΠ κε ην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο ηεο 
Ξαξαγξάθνπ Ε ηνπ λ. 4152/2013, απφ ηελ 26.1.2016, ήηνη απφ ηελ παξέιεζπε 
ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ πνπ έιαβε ρψξα 
ηελ 28.12.2015 (πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 3 θαη άξζξν 1 ηεο πνπαξαγξάθνπ Ε.5 ηεο 
Ξαξαγξάθνπ Ε ηνπ λ. 4152/2013) , άιισο απφ ηελ επίδνζε ηεο παξνχζαο, έσο θαη 
ηελ νινζρεξή  εμφθιεζε ηνπ νθεηινκέλνπ πνζνχ. 
 
Λα θεξπρζεί ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί πξνζσξηλψο  εθηειεζηή. 
 
Λα θαηαδηθαζζεί ν αληίδηθνο Ν.Ρ.Α ζην ζχλνιν ηεο ελ γέλεη δηθαζηηθήο καο δαπάλεο. 

 
 
 
 



 
   β) Εεηείηαη ε δηαβίβαζε από ηηο ζπλαξκόδηεο Τπεξεζίεο πξνο ηελ 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ΓΛΦ-ΛΥ θαη πξνο ηε Λ.Τ. ΓΛΦ-ΛΥ εγγξάθσλ 
απόςεσλ επί ηεο αγσγήο θαη ηεο ππνζέζεσο κε ζρεηηθή εηζήγεζε 
θαζώο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα από ηεο ελάξμεσο ηεο  ζπκβάζεσο 
έσο θαη ζήκεξα.  

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

Αμηόηηκε θ. Γήκαξρε θαη Πξόεδξε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
ΓΛΦ-ΛΥ ,  
                                         α)  ζηηο 17.3.2020 επηδόζεθαλ ζην Γήκν καο 
ε ππ’ αξηζκ. ΘΙ 2604/27.2 κε ΑΒΔΚ: ΑΓ 204/12.3.2019   ππ’ αξηζκ. 
πξση. εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ ΓΛΦ-ΛΥ 6878/17.3.2020 ΘΙΖΖ κε 
αξηζκ. πηλαθίνπ 27 θαη κε νξηζζείζα δηθάζηκν ηελ 10.6.2020 ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ (16ν Σκήκα) γηα ηε ζπδήηεζε ηεο απφ 
7.3.2019 Αγσγήο ηεο ΔΞΔ <<GREEN&SPACE ΔΞΔ>> θαηά ηνπ ΛΞΓΓ « 
ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΣΑΙΘΖΓΝΛΝΠ», θαζψο θαη β) ε αξηζκ. πξση. 
εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ ΓΛΦ-ΛΣ Ξξάμε ηεο Θαο Ξξνέδξνπ ηνπ 16ν 
Σκήκαηνο  ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε Πξόεδξνο ηνπ 16νπ Σκήκαηνο 
πλεδξηάζεσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ απηνύ θα Δ. Βαβνπγηνύ νξίδεη 
Δηζεγεηή ηνλ Δθέηε θ. Βαξβαξίδε Δπζηξάηην γηα ηελ ελδνδηθαζηηθή 
ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ζε ζπκβνύιην ηεο δηαθνξάο από αγσγή ηεο 
ΔΞΔ <<GREEN&SPACE ΔΞΔ>> θαηά ηνπ ΛΞΓΓ « ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-
ΣΑΙΘΖΓΝΛΝΠ», ζπδεηνπκέλεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ 
ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 11:30 π.κ. κε αξηζκφ πηλαθίνπ 
27 θαιψληαο ηνπο δηαδίθνπο λα πξνζθνκίζνπλ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ φια ηα 
αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο. 
 
     Νη ελ ιφγσ Ξξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ κνπ ρξεψζεθαλ απφ 
ηελ Ξξντζηακέλε ηεο Λ ΓΛΦ-ΛΣ ζπλάδειθν Ε. Γξφζνπ ζηηο 19.3.2020 θαη 
παξέιαβα απηέο ζηηο 23.3.2020. 
 
     Δπζύο ακέζσο επηθνηλώλεζα ηειεθσληθά θαη ζπλνκίιεζα κε ηελ 
Γξακκαηέα ηνπ Γηθαζηεξίνπ Θα Αδακνπνύινπ θαζόζνλ απνπζίαδε ν 
θ. Σζηώιεο Υξήζηνο θαη κε δηεβεβαίσζε πσο έρνπλ αλαζηαιεί όιεο νη 
δηαδηθαζίεο κε βάζε ηηο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο θαη σο εθ ηνύηνπ 
αλαζηέιινληαη κέρξη λεσηέξαο όιεο  νη ηαζζόκελεο  πξνζεζκίεο γηα 
δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο, δει. θαη απηήο ηεο απνζηνιήο εληόο ησλ 
δέθα (10) εκεξώλ γηα ηελ απνζηνιή ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ γηα 
ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο. 
 
     ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λόκνπ 3852/2010 ( Οηθνλνκηθή 
επηηξνπή – Αξκνδηόηεηεο)  
 
     Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 
νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθφηεξα έρεη ηηο αθφινπζεο 
αξκνδηφηεηεο: 
 
ηγ) απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε ή κε όισλ ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ 
θαη ησλ έλδηθσλ κέζσλ, θαζώο θαη γηα ηελ παξαίηεζε από απηά 
……..ηβ) Απνθαζίδεη ηνλ ζπκβηβαζκφ ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρεη 
αληηθείκελν κέρξη πνζνχ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ. Όηαλ ην αληηθείκελν 
είλαη άλσ ησλ 60.000 επξψ, ηφηε εηζεγείηαη ηε ιήςε απφθαζεο απφ ην 
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ επηηξέπεηαη ζπκβηβαζκφο ή θαηάξγεζε δίθεο γηα 
απαηηήζεηο κηζζψλ, επηδνκάησλ, απνδεκηψζεσλ, εμφδσλ παξάζηαζεο, εμφδσλ 
θίλεζεο θαη γεληθά κηζζνινγηθψλ παξνρψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, 
εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο ην λνκηθφ δήηεκα έρεη επηιπζεί κε 
απφθαζε αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ…..>>…………… 2. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηδ', ηε', 



"ηβ'" [15] ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε απφθαζε ιακβάλεηαη χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε δηθεγφξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη 
αθπξφηεηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ παξνχζα ξχζκηζε ηζρχεη θαη φηαλ 
απνθαζίδεη, ζρεηηθά, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ιφγσ ππέξβαζεο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ ηεο πεξίπησζεο ηβ' ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 
3. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κε εηδηθή απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε 
πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο, κπνξεί λα παξαπέκπεη ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο 
αξκνδηφηεηαο ηεο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηε ιήςε απφθαζεο, εθφζνλ 
θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε ζνβαξφηεηά ηνπ. [11] 
 
θαη ζε όζνλ αθνξά ηελ θαηάζεζε ησλ ελ ιόγσ δηθνγξάθσλ ζηα 
αξκόδηα Γηθαζηήξηα λα έρεη ιεθζεί εγθξηηηθή απόθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ λα δίδεη ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα 
ζηνπο επί παγία αληηκηζζία δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο (Ε. Γξόζνπ, Κελέιαν 
Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζόζηνκν Υήην – Θηάκν) λα παξαζηνύλ από 
θνηλνύ ή θαηά κόλαο θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηώκαηα ηνπ Γήκνπ 
Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο, πξναζπίδνληαο ηα ζπκθέξνληά ηνπ, 
θαηαζέηνληαο ηα ελ ιόγσ δηθόγξαθα ελδίθσλ κέζσλ ζηε Γξακκαηεία 
ηνπ αξκόδηνπ Γηθαζηεξίνπ.  
 
     Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 126 β ηνπ Λ. 2717/99 νξίδεηαη όηη:  
 
Άξζξν 126Β 
 
Δλδνδηθαζηηθή ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ζε ζπκβνχιην ησλ δηαθνξψλ απφ 
αγσγέο γηα απαηηήζεηο απφ «δεκφζηεο» ζπκβάζεηο 
 
1. Νη δηαθνξέο απφ αγσγέο γηα απαηηήζεηο απφ ηελ εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ 
ζπκβάζεσλ αξκνδηφηεηαο ησλ «δεκνζίσλ» εθεηείσλ ππφθεηληαη ζηε 
δηαδηθαζία ελδνδηθαζηηθήο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ζε ζπκβνχιην, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ. [2] 
 
2. Ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεχζπλζεο ή ν Γηθαζηήο πνπ δηεπζχλεη ην 
Γηθαζηήξην ή ν νξηδφκελνο απφ απηφλ Γηθαζηήο, ακέζσο κεηά ηελ θαηάζεζε 
ηνπ εηζαγσγηθνχ ηεο δίθεο δηθνγξάθνπ, νξίδεη κε πξάμε ηνπ επ' απηνχ ην 
αξκφδην ηκήκα γηα ηελ ελδνδηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Ν πξφεδξνο ηνπ 
νηθείνπ ηκήκαηνο νξίδεη εηζεγεηή Γηθαζηή κε πξάμε ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη 
ζηνπο δηαδίθνπο. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, νη δηάδηθνη 
δχλαληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ φια ηα αλαγθαία 
ζηνηρεία γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Δάλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ 
πξνζεζκίαο δελ έρνπλ πξνζθνκηζηεί ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία, ε 
ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, θαηφπηλ ζρεηηθήο επηζεκείσζεο απφ ηνλ 
εηζεγεηή Γηθαζηή επί ηνπ θαθέινπ ηεο δηθνγξαθίαο, καηαηψλεηαη. Ν 
εηζεγεηήο επηκειείηαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο 
δηαδίθνπο θαη κπνξεί λα δεηά, δηά ηεο γξακκαηείαο θαη εθφζνλ ην θξίλεη 
αλαγθαίν, ηελ πξνζθφκηζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ θαη νξγαλψλεη ηελ 
επηθνηλσλία κε απηνχο πξνο ην ζθνπφ επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Ξξνο ηνχην 
θαινχληαη ζε θνηλή ζπλάληεζε απφ ηνλ εηζεγεηή ζε εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη 
απφ ηνλ ίδην. Θαηά ηε ζπλάληεζε ηεξνχληαη πξαθηηθά απφ ηνλ γξακκαηέα, 
ζηα νπνία απνηππψλεηαη είηε ην απνηέιεζκα ηνπ ζπκβηβαζκνχ είηε ε 
καηαίσζή ηνπ. Ρα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
δηαδίθσλ, ηνλ εηζεγεηή Γηθαζηή θαη ηνλ γξακκαηέα. Δθφζνλ ζπληαρζεί 
πξαθηηθφ ζπκβηβαζκνχ, ε ππφζεζε εηζάγεηαη ζην ζπκβνχιην, γηα ηελ έθδνζε 
απφθαζεο, κε ηελ νπνία επηιχεηαη ζπκβηβαζηηθά ε δηαθνξά. Πε αληίζεηε 
πεξίπησζε ην πξαθηηθφ καηαίσζεο ηνπ ζπκβηβαζκνχ παξακέλεη ζην θάθειν 
ηεο ππφζεζεο. Δάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ εηζεγεηή δηθαζηή ε αγσγή είλαη 
πξνδήισο απαξάδεθηε ή αβάζηκε, ε ππφζεζε κπνξεί λα εηζαρζεί ζην 



ζπκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 126Α ηνπ 
παξφληνο Θψδηθα. 
 
3. Ζ απφθαζε ελδνδηθαζηηθήο επίιπζεο, ε νπνία πεξηέρεη ην χςνο ηεο 
απαίηεζεο ρσξίο παξάζεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ, ην ρξφλν έλαξμεο ηεο 
ηνθνθνξίαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηηνθίνπ, έρεη ηα απνηειέζκαηα 
ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ζπληζηά εθηειεζηφ ηίηιν θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 199 (παξ. 1) ηνπ παξφληνο Θψδηθα, ρσξίο λα απαηηείηαη 
πξνο ηνχην ε θαηαβνιή ηέινπο δηθαζηηθνχ ελζήκνπ. [3] 
 
4. Ζ δηαδηθαζία ελδνδηθαζηηθήο επίιπζεο δηεμάγεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα 
δηαζθαιίδεηαη ην απφξξεην απηήο. 
 
5. Νη δηάδηθνη, πιελ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 
δηθαίνπ, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εθαξκνγή ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 
παξφληνο Θψδηθα, εθπξνζσπνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ 
δηθεγφξνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Γηθεγφξσλ, εθαξκνδφκελεο θαη ηεο 
δηάηαμεο ηεο πεξίπησζεο Α' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο 
Θψδηθα. Γηα ηελ ελδνδηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο απαηηείηαη 
εηδηθή πιεξεμνπζηόηεηα.[1](Σν άξζξν 126Β πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ. 4446/16 (ΦΔΘ 240/22.12.2016 ηεύρνο Α'). 
ύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ. 4446/16 (ΦΔΘ 
240/22.12.2016 ηεύρνο Α'): "2. Οη δηαηάμεηο ηνπ λένπ άξζξνπ 126Β 
ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξάγξαθν 
1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο εθθξεκείο 
ππνζέζεηο."). 
 
     Θαηόπηλ ηνύησλ θαη επηθεηκέλεο θαη΄αξρήλ  ηεο ζπδεηήζεσο ηεο 
αγσγήο ηεο αληηδίθνπ θαλνληθά ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 
Αζελψλ (16ν Ρκήκα)  ζηηο 10.6.2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 11:30 π.κ. κε 
αξηζκφ πηλαθίνπ 27 σο θαη ηεο ελδνδηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο ππφ θξίζηλ 
δηαθνξάο παξαθαιψ, όπσο θαηά λόκν πξνβιέπεηαη πξνο πξνζηαζία ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, λα ιάβεηε 
ζρεηηθή απόθαζε από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ- α)πεξί 
απνθξνύζεσο  ή όρη ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ (16ν Σκήκα 
Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ) εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-
Λέαο Σαιθεδφλαο ηνπ απφ 7.3.2019 δηθνγξάθνπ Αγσγήο ηεο ΔΞΔ 
<<GREEN&SPACE ΔΞΔ>> θαηά ηνπ ΛΞΓΓ « ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-
ΣΑΙΘΖΓΝΛΝΠ», ζπδεηνπκέλεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ 
ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 11:30 π.κ. κε αξηζκφ πηλαθίνπ 
27. – Θαη β) γηα ηελ ελδνδηθαζηηθή επίιπζε ηεο ππό θξίζηλ δηαθνξάο.  
 
     αο δηαβηβάδνληαη ηα αλσηέξσ έγγξαθα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 
Αζελώλ γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 
 
     Οη αξκόδηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΓΛΦ-ΛΥ πξνο ηηο νπνίεο απεπζύλεηαη 
ην παξόλ έγγξαθν κε ηα ζπλεκκέλα θαη ηελ αγσγή θαινύληαη λα 
εθθξάζνπλ επί ηεο αγσγήο θαη ηεο ππνζέζεσο, ηόζν πξνο Τκάο σο 
Γήκαξρν θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, όζν θαη πξνο ηε 
ΛΤΓΛΦ-ΛΥ (σο ην πνιύ ηελ 1εΚατνπ 2020) εγγξάθσο ηηο απόςεηο 
ηνπο θαη ηελ εηζήγεζή ηνπο γηα ην ζηάδην ηεο ππνζέζεσο ζήκεξα θαη 
ην βάζηκν ή αβάζηκν ηεο αγσγήο ηεο αληηδίθνπ, δηαβηβάδνληάο ζαο 
πιήξε θάθειν εγγξάθσλ (από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο σο 
ζήκεξα – απνθάζεηο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
θ.ιπ), ώζηε ε Λνκηθή Τπεξεζία λα εθθξάζεη ηελ γλώκε ηεο πνπ 
απαηηείηαη γηα ηπρόλ ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο πξνο ηελ 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξηλ ηε ιήςε ηεο απνθάζεώο ζαο. 
 



     Πέξαλ δε ηνύηνπ απαηηείηαη όπσο ε Λνκηθή Τπεξεζία 
πξνεηνηκαζζεί εγθαίξσο θαη λα εηζεγεζεί ζπκπιεξσκαηηθά κε 
έθθξαζε γλώκεο ελόςεη ηεο ιήςεσο ηεο απνθάζεσο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ελ ηέιεη ελόςεη ηεο πξνθείκελεο δίθεο, 
θαζόζνλ ππάξρεη ην ελδερόκελν λα θιεζνύκε εθηάθησο γηα λα 
πξνζθνκίζνπκε θάθειν θαη απόςεηο ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ 
γηα ηελ ελδνδηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο. 
 
     Δηδηθά νη ζπλαξκόδηεο Τπεξεζίεο λα αηηηνινγήζνπλ εάλ εγέλνλην 
νη αλαθεξόκελεο πξνκήζεηεο, εάλ παξειήθζε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν 
θαη πόηε, εάλ έγηλε ηπρόλ εμόθιεζε ησλ δηα ηεο αγσγήο απαηηήζεσλ 
πξνο ηελ ελάγνπζα ή όρη θαη εάλ λαη, πόηε θαη κε πνηα παξαζηαηηθά 
θ.ιπ. 
 
εκεηνύηαη όηη ν Γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη 
λα δεηήζεη θαη λα έρεη ζην θάθειό ηνπ ηηο απόςεηο – εηζεγήζεηο ησλ 
Τπεξεζηώλ & ηε Γλώκε ηεο Λνκηθήο Τπεξεζίαο πξηλ εηζαγάγεη ην 
ζέκα πξνο ιήςε ζρεηηθήο απνθάζεσο γηα ηε λνκηκόηεηα απηήο 
εηδηθά ζε πεξίπησζε ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο. 
 
   Δηο πεξίπησζε πνπ εζέιαηε απνθαζίζεη ηελ ηπρόλ ζπκβηβαζηηθή 
επίιπζε θαη ελ ηέιεη ηε ζπλνκνιόγεζε  ηεο αγσγήο κεηά από 
ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο ή θαη ηελ απόθξνπζε απηήο, κεηά από 
ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηώλ, ηόηε ε απόθαζή ζαο λα 
νξίδεη ηνπο Πιεξεμνπζίνπο Γηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο (Ε. Γξόζνπ, Κελέιαν 
Παπαδεκεηξίνπ θαη Υξπζόζηνκν Υήην-Θηάκν) λα ελεξγήζνπλ από 
θνηλνύ ή θαηά κόλαο θαηά ηελ αλάινγε απόθαζε θαη κε ηελ εληνιή 
γηα παξάζηαζε θαηά ηελ ζπδήηεζε απηήο ζηελ αξρηθή ηεο δηθάζηκν 
ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ (16ν Ρκήκα) ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2020, 
εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 11:30 π.κ. κε αξηζκφ πηλαθίνπ 27 ή ζε θάζε κεη’ 
αλαβνιήλ απηήο ζπδήηεζε θαη ηελ ζπλνκνιόγεζε ή ηελ απόθξνπζε 
ππνβάιινληαο ππόκλεκα θαη ζρεηηθά έγγξαθα ηόζν ζηελ πξνδηθαζία 
ηεο ελδνδηθαζηηθήο επίιπζεο όζν θαη θαηά ηε ζπδήηεζε. 
 
εκεηνύηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 126Β παξ. 5 ηνπ Λ. 2717/1999 
γηα ηελ παξάζηαζε ησλ Πιεξεμνπζίσλ Γηθεγόξσλ θαηά ηελ 
δηαδηθαζία ηεο ελδνδηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, απαηηείηαη 
εηδηθή πιεξεμνπζηόηεηα.  
 

              Γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο. 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 14/2020 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Θαηά ηνπ ζέκαηνο ηάρζεθε ην κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Ξ.Γξεηδειηάο, δειψλνληαο 
αληίζεηνο ζηελ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Ππλεδξίαζεο δηά πεξηθνξάο. 

 
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ην ηειεπηαίν 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 παξ. 1ηε 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 ΤΠΔΡ-1 ΘΑΣΑ) 
 
Παξέρεη ηελ ξεηή εληνιή θαη ηελ πιεξεμνπζηφηεηα ζηνπο Γηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ 
θ.θ. Ε.Γξφζνπ, Κ.Ξαπαδεκεηξίνπ θα Σ.Σήην-Θηάκν φπσο, απφ θνηλνχ ή θαηά κφλαο, 
παξαζηνύλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο θαηά ηελ 
ζπδήηεζε ηνπ απφ 7.3.2019 δηθνγξάθνπ Αγσγήο ηεο ΔΞΔ <<GREEN&SPACE ΔΞΔ>> 
θαηά ηνπ ΛΞΓΓ « ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΣΑΙΘΖΓΝΛΝΠ» πνπ αθνξά ζηε ζχκβαζε 
γηα ηελ << ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 2Ν ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΘΔΛΡΟΝ 
ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΩΓΖΠ Κ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ >>,  απηήο ζηελ αξρηθή ηεο δηθάζηκν 
ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ (16ν Ρκήκα) ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2020, 
εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 11:30 π.κ. κε αξηζκφ πηλαθίνπ 27 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιήλ 
απηήο ζπδήηεζε θαη ηελ απόθξνπζε απηήο, ππνβάιινληαο ππφκλεκα θαη ζρεηηθά 
έγγξαθα ηφζν ζηελ πξνδηθαζία ηεο ελδνδηθαζηηθήο επίιπζεο φζν θαη θαηά ηε 
ζπδήηεζε. 

 
Πεκεηνχηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 126Β παξ. 5 ηνπ Λ. 2717/1999 γηα ηελ 
παξάζηαζε ησλ Ξιεξεμνπζίσλ Γηθεγφξσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ελδνδηθαζηηθήο 
επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, απαηηείηαη εηδηθή πιεξεμνπζηφηεηα.  
 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  70/2020 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 
 

Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
 

             ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ  
 

           Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Απηνηειέο Ρκήκα  Λνκηθήο πεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ 
4. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
5. Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ 
6. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 
7. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
8. Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ  
9. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  


