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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 125/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Έγκριση  των ήδη ασκηθέντων ενδίκων 
μέσων της ανακοπής και αίτησης αναστολής 
εκτέλεσης κατά  Γ.Σπυριδαντωνάκη κλπ., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 
2 του Ν. 3852/10». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 10 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 
2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
13973/22/6-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαμπου Μπόβου, 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) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Σιμιγδαλά Ειρήνη και 5)  
Καβακοπούλου Αγανίκη, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή       2) Παπαλουκά Ευτυχία        
3) Κόντος Σταύρος      και 4) Βαλασσάς Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 
εξής:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13368/12-11-2012 εισήγηση της Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Ζ.Δρόσου επί του θέματος :  
 

Εν συνεχεία της υπ΄αριθμ. πρωτ. 12998/26-10-12 αποφάσεως σας, με 
την  οποία κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/10  δώσατε εις   εμέ λόγω κατεπείγοντος και προς αποτροπή ζημίας των 
συμφερόντων του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  την εντολή  άσκησης 
για λογ/σμό του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών α] 
ανακοπής και β] αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατά των Γ. Σπυριδαντωνάκη 
κλπ. και κατά της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης της υπ΄αριθμ. 
2065/08  αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 18ον τριμ.]  
και της παρά πόδας  αυτού αντιγράφου εξ απογράφου Α΄εκτελεστού της  ως 
αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών συγκοινοποιηθείσης  από 
11-10-12 επιταγής προς εκτέλεση, σας υποβάλλω  κεκυρ. αντίγραφο α] της 
από 26-10-12 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 171988/14570/29-10-12]  ασκηθείσης 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  ανακοπής [ τακτική 
διαδικασία]  και β] της από 26-10-12 [ υπ΄αριθμ. καταθ. 171998/915/29-10-12] 
ασκηθείσης ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. ασφαλ. 
μέτρων] αιτήσεως  αναστολής εκτέλεσης προς γνώση σας και έγκριση 
κατ΄εφαρμογή του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10. 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 23/2012 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 58 παρ. 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 

 
Εγκρίνει, λόγω του κατεπείγοντος της υπόθεσης και προς αποτροπή  ζημίας 
των συμφερόντων του Δήμου τις ενέργειες που ήδη έγιναν από την δικηγόρο 
του κ. Ζ.Δρόσου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 12998/26-10-12 αποφάσεως 
της κας Δημάρχου και που αφορούν την άσκηση για λογ/σμό του Δήμου 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των ενδίκων μέσων α] 
ανακοπής και β] αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατά των Γ. Σπυριδαντωνάκη 
κλπ. και κατά της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης της υπ΄αριθμ. 
2065/08  αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 18ον τριμ.]  
και της παρά πόδας  αυτού αντιγράφου εξ απογράφου Α΄εκτελεστού της  ως 
αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών συγκοινοποιηθείσης  από 
11-10-12 επιταγής προς εκτέλεση. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 125/2012 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

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

             Αβραμίκου Αναστασία 
 

 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Νομική Υπηρεσία 
2. Γραφείο Δημάρχου 
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
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