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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 27/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 170/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της 
αριθ. 1979/2017 απόφασης ∆ιοικητικού 
Εφετείου Αθηνών (υπόθεση αγωγής Κ/Ξ 
Μπάλας Θ.-Αναγνώστου ∆. κατά του ∆ήµου)» 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 19 του µήνα Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 17844/27/14-7-2017 
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) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Καλαµπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ και 5) Γαλαζούλα Αλίκη, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 2) Ανανιάδης Νικόλαος 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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 17717/13-7-2017 εισήγηση των Νοµ. 
Συµβούλων του ∆ήµου κ.κ. Ζ.∆ρόσου, Μεν. Παπαδηµητρίου και Χ.Χήτου-
Κιάµου επί του θέµατος:  
 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

               επί δικαστικής υποθέσεως της  µε αριθµ. καταχώρησης  ΑΓ 

515/20.5.2015 ΑΓΩΓΗΣ της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ µε την επωνυµία << 

Μπάλας Θ.- Αναγνώστου ∆.>>  κατά του ∆ήµου Φ –Χ που 

εκδικάσθηκε µετ΄αναβολήν στις 17.10.2016 ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τµήµα 12ο Τριµελές (Πινάκιο 39 

) - ∆ιαβίβαση της αριθµ. 1979/2017 αποφάσεως – Άσκηση ή µη 

Αναιρέσως στο ΣτΕ κατ΄αυτής.  

 
Σχετ.  η  αριθµ. 1979/2017  απόφαση του 12ου  Τριµελούς Τµήµατος  
∆ιοικητικού  Εφετείου  Αθηνών. 
------------------------------------N------------------------------ 
      
     Στις  17.10.2016 συζητήθηκε µετ΄αναβολήν (αριθµ. πιν. 39) ενώπιον του 
12ου Τριµελούς  ∆ιοικητικού Εφετείου  Αθηνών η µε γενικό αριθµό 
καταχώρησης  ΑΓ 515/20.5.2015 αγωγή της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ µε την 
επωνυµία << Μπάλας Θ.- Αναγνώστου ∆.>>  κατά του ∆ήµου Φ –Χ  µε την 
οποία αγωγή  η εν λόγω ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ζητούσε  να υποχρεωθεί ο 
εναγόµενος ∆ήµος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος να της καταβάλει τα 
αιτούµενα ποσά και ειδικότερα τους τόκους υπερηµερίας που της 
οφείλει, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 53 παρ. 9 του κ.ν. 3669/2008 
και του άρθρου 4 του π.δ. 166/2003, από την καθυστέρηση εξόφλησης 
του 7ου, 8ου και 9ου Λογαριασµού και Πιστοποίησης προς Πληρωµή 



Εργασιών που έχουν εκτελεσθεί καλώς και για την προµήθεια υλικού 
για το έργο << Ανάπλαση Πλατείας Ελ. Βενιζέλου>>. 
     Στη συζήτηση παρέστη για λογαριασµό του ∆Φ-Χ ο εξ ηµών δικηγόρος 
Μενέλαος Παπαδηµητρίου  και εξεδόθη η ανωτέρω σχετική αριθµ. 1979/2017  
απόφαση  του 12ου  Τριµελούς Τµήµατος  ∆ιοικητικού  Εφετείου  Αθηνών 
µε την οποία το ∆ικαστήριο έκαµε δεκτή εν όλω την αγωγή και << υποχρεώνει 
το ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος να καταβάλει στην ενάγουσα  το ποσό 
των  δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός και ενενήντα τεσσάρων 
λεπτών ( 13.861,94) ευρώ, νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής και 
απαλλάσσει το ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος από τα δικαστικά έξοδα>>. 
 
      
     Επειδή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά 
αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου  προβλέπονται τα εξής, ήτοι: 

Συµβούλιο της Επικρατείας - Ένδικα µέσα - Αίτηση αναίρεσης 

Αρθρο 53. (άρθρα 53 Ν.∆. 170/1973, 4 παρ. 2.3 Ν.1470/1984). Παραδεκτό. 

1. Η αίτηση αναιρέσεως ασκείται κατά αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε 

πρώτο και τελευταίο βαθµό, είτε τελεσιδίκως κατ` έφεση, αναθεώρηση ή 

αναψηλάφηση. Η αίτηση από µεν τον ιδιώτη διάδικο (φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο) µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών που αρχίζει από την 

κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν, από δε τη διάδικο διοικητική αρχή ή 

νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή από τον προϊστάµενό τους υπουργό, 

εφόσον δε ορίζεται διαφορετικά, µέσα σε εξήντα ηµέρες από τη χρονολογία 

δηµοσίευσης της αποφάσεως. Η κοινοποίηση µπορεί να γίνει κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 56 και επ. του κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας, και 

από κάθε διάδικο, οπότε η προθεσµία τρέχει και κατ` αυτού. ∆ικαίωµα να 

ασκήσει αίτηση αναιρέσεως έχει κάθε διάδικος που µετέσχε στην ουσιαστική 

δίκη, κατά την οποία έχει εκδοθεί η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, και έχει 

ηττηθεί εν όλω ή εν µέρει. Το δικαίωµα αυτό έχει και ο διάδικος που νίκησε, 

εφόσον το δικαιολογεί έννοµο συµφέρον. "Σε καµία περίπτωση η αίτηση δεν 

µπορεί να ασκηθεί µετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη δηµοσίευση της 

απόφασης." *** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε µε το άρθρ.36 

Ν.2721/1999, ΦΕΚ Α 112/3.6.1999. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 4 

Ν.2479/1997,ΦΕΚ Α 67/6.5.1997 ορίζεται ότι: " 1.α. Οι προθεσµίες για την 

άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων ενώπιον του Συµβουλίου της 

Επικρατείας αναστέλλονται για το χρονικό διάστηµα από 1ης έως 31ης 

Αυγούστου. ∆εν θίγεται η ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά τις 

προθεσµίες του ∆ηµοσίου και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

β. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και για τις εκκρεµείς 

υποθέσεις". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Ν. 1868/1989 (Α 

230): "Η κατά τη διάταξη του άρθρου 53 του ν.δ. 170/1973 (π.δ. 18/1989 

άρθρο 53, Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων για το Συµβούλιο της 



Επικρατείας ΦΕΚ Α` 8) προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης από το 

∆ηµόσιο ή τη διάδικη διοικητική αρχή στο Συµβούλιο της Επικρατείας 

αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης στο ∆ηµόσιο ή τη διάδικη 

διοικητική αρχή". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετική η διάταξη του άρθρου 184 

παρ.2 του π.δ.331/85 (Κώδικας Φορολογικής ∆ικονοµίας) που ορίζει ότι η 

προθεσµία ασκήσεως αναιρέσεως από το ∆ηµόσιο ...ορίζεται σε εξήντα 

ηµέρες,αφότου κοινοποιηθεί σ`αυτό η απόφαση κατά της οποίας 

στρέφεται η αναίρεση 2. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 41 για την 

παρέκταση εφαρµόζεται και στην πιο πάνω εξηκονθήµερη προθεσµία 

προκειµένου για ιδιώτη διάδικο. "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. 

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ.3 

του άρθρου 53 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος βλέπε σχετικά στις υπ` 

αριθµ. 1049/2009, 1327/2009, 3786/2009, 189/2010, 1389/2010, 1549/2010, 

2813/2010 αποφάσεις ΣΤΕ. 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. Προκειµένου για 

διαφορές από ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, δασµούς, τέλη και συναφή 

δικαιώµατα, πρόστιµα και λοιπές κυρώσεις, ως ποσό της διαφοράς νοείται το 

ποσό εισφοράς, φόρου κλπ., χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους 

που αµφισβητείται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Οι διατάξεις των 

προηγούµενων εδαφίων έχουν εφαρµογή και όταν το ένδικο µέσο που 

ασκήθηκε στο δικαστήριο της ουσίας απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους. Οταν 

η αίτηση αναιρέσεως ασκείται από τον ιδιώτη διάδικο, η αρµόδια κατά 

περίπτωση αρχή ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου υποβάλλουν στο 

Συµβούλιο της Επικρατείας, µε µέριµνα της Γραµµατείας του ∆ικαστηρίου, 

σηµείωµα για το παραπάνω ποσό της διαφοράς. Οταν η αίτηση αναιρέσεως 



ασκείται από τον διάδικο, διοικητική αρχή ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 

δικαίου ή από τον προϊστάµενο τους Υπουργό, το εν λόγω σηµείωµα 

συνυποβάλλεται µε την κατάθεση του δικογράφου της αίτησης αναιρέσεως." 

*** Οι παρ.3 και 4,όπως είχαν τροποποιηθεί µε το άρθρο 35 Ν.3772/2009, 

αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 12 παρ.1 Ν.3900/2010, ΦΕΚ Α 

213/17.12.2010.`Εναρξη ισχύος από την 1η Ιαναουαρίου 2011. *** 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ.4 του 

άρθρου 53 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος βλέπε σχετικά στις υπ` 

αριθµ. 1327/2009, 3857/2009 αποφάσεις ΣΤΕ. «5. Μετά την πάροδο της κατά 

την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προθεσµίας ο αρµόδιος Υπουργός, ο 

Υπουργός που εποπτεύει το διάδικο νοµικό πρόσωπο ή ο Γενικός Επίτροπος 

των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων µπορούν να ασκήσουν αίτηση 

αναιρέσεως κατά τελεσίδικης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ακόµη και 

αν αυτή δεν υπόκειται σε αναίρεση, αλλά µόνο υπέρ του νόµου, χωρίς 

αποτέλεσµα µεταξύ των διαδίκων. Επίσης µπορούν να ασκήσουν αίτηση 

αναιρέσεως υπέρ του νόµου κατά απόφασης που εκδίδεται επί αιτήσεως για 

παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας. Οι αιτήσεις αναιρέσεως υπέρ 

του νόµου ασκούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 

άρθρου 19». *** Η παρ.5 προστέθηκε µε την παρ.7 άρθρ.14 Ν.3038/2002, 

ΦΕΚ Α 180/7.8.2002. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

της διάταξης του άρθρου 53 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος βλέπε 

σχετικά στις υπ` αριθµ. 1913/2010, 444/2011 αποφάσεις ΣΤΕ. 

Άρθρο 54. (άρθρο 54 Ν.∆. 170/1973). Ανασταλτικό αποτέλεσµα. Η άσκηση 

της αίτησης αναιρέσεως δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα, εκτός αν ειδικώς 

ορίζεται διαφορετικά. 

Άρθρο 55. (άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 1470/1984). Παρέµβαση - Τριτανακοπή. Στη 

δίκη της αναίρεσης δεν συγχωρείται παρέµβαση. 

Άρθρο 56. (άρθρα 56 Ν.∆. 170/1973, 4 παρ. 5 Ν.1470/1984). Λόγοι 

αναιρέσεως. 1. Λόγοι αναιρέσεως είναι: α) Υπέρβαση καθηκόντων ή 

καθ` ύλην αρµοδιότητα του διοικητικού δικαστηρίου που εξέδωσε την 

προσβαλλόµενη απόφαση. β) Μη νόµιµη συγκρότηση ή κακή σύνθεσή 

του. γ) Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. δ) Εσφαλµένη 

ερµηνεία ή πληµµελής εφαρµογή του νόµου που διέπει την επίδικη 

σχέση και ε) Ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων τελεσίδικων αποφάσεων 

που είναι αντιφατικές µεταξύ τους στην ίδια υπόθεση και για τους ίδιους 



διαδίκους. 2. Λόγοι που αφορούν πληµµέλεια της αιτιολογίας της 

προσβαλλόµενης απόφασης επειδή δεν δόθηκε απάντηση σε ισχυρισµό που 

έχει προβληθεί απορρίπτονται ως απαράδεκτοι, αν δεν τον περιγράφουν 

σαφώς και δεν παραπέµπουν συγκεκριµένως στο δικόγραφο µε το οποίο έχει 

προβληθεί ο ισχυρισµός στο δικαστήριο της ουσίας. 

     Σύµφωνα µε τα παραπάνω και επειδή στην προκειµένη περίπτωση 
το επιδικασθέν ποσόν είναι αυτό των  δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων 
εξήντα ενός και ενενήντα τεσσάρων λεπτών ( 13.861,94) ευρώ, νοµιµοτόκως 
από την επίδοση της αγωγής και κατώτερο του απαιτουµένου για την 
άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως  η Νοµική Υπηρεσία ΦΡΟΝΕΙ ότι η η 
ανωτέρω σχετική αριθµ. 1979/2017  απόφαση  του 12ου  Τριµελούς 
Τµήµατος  ∆ιοικητικού  Εφετείου  Αθηνών δεν υπόκειται εις το ένδικο 
µέσον της Αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ  λόγω ποσού, τυχόν δε 
ασκηθησοµένη Αίτηση Αναιρέσεως µετά από απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής θα απορριφθεί ως απαράδεκτος. 
 
     Εποµένως η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ΦΧ, λαµβανοµένων 
υπ΄ όψιν των ανωτέρω,  ως αρµοδία για την άσκηση ή µη ενδίκων 
µέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, δέον όπως λάβει σχετική 
απόφαση . 
      Η απόφαση που θα εκδοθεί από την Οικονοµική Επιτροπή  να 
κοινοποιηθεί στην ∆/νση  Οικονοµικών προς γνώση της και για τις περαιτέρω 
ενέργειές της. 
 
     Της εν λόγω απόφασης αντίγραφο σας διαβιβάζεται για τις περαιτέρω 
νόµιµες ενέργειες. 
 
     Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις 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. 27/2017 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, 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  υπ΄αριθµ. 1979/2017 απόφασης του 12ου Τριµελούς 
Τµήµατος ∆ιοικητικού  Εφετείου Αθηνών που αφορά την µε γενικό αριθµό 
καταχώρησης  ΑΓ 515/20.5.2015 αγωγή της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ µε την 
επωνυµία << Μπάλας Θ.- Αναγνώστου ∆.>>  κατά του ∆ήµου Φ –Χ,  µε την 
οποία αγωγή  η εν λόγω ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ζητούσε  να υποχρεωθεί ο 
εναγόµενος ∆ήµος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος να της καταβάλει τα 
αιτούµενα ποσά και ειδικότερα τους τόκους υπερηµερίας που της 
οφείλει, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 53 παρ. 9 του κ.ν. 3669/2008 
και του άρθρου 4 του π.δ. 166/2003, από την καθυστέρηση εξόφλησης 



του 7ου, 8ου και 9ου Λογαριασµού και Πιστοποίησης προς Πληρωµή 
Εργασιών που έχουν εκτελεσθεί καλώς και για την προµήθεια υλικού 
για το έργο << Ανάπλαση Πλατείας Ελ. Βενιζέλου>>, κρίνοντας ότι, 
επειδή στην προκειµένη περίπτωση το επιδικασθέν ποσόν είναι αυτό 
των  δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ενενήντα 
τεσσάρων λεπτών ( 13.861,94), νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής 
και κατώτερο του απαιτουµένου για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως, 
η ανωτέρω σχετική αριθµ. 1979/2017  απόφαση  του 12ου  Τριµελούς 
Τµήµατος  ∆ιοικητικού  Εφετείου  Αθηνών δεν υπόκειται εις το ένδικο 
µέσον της Αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ  λόγω ποσού, τυχόν δε 
ασκηθησοµένη Αίτηση Αναιρέσεως µετά από απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής θα απορριφθεί ως απαράδεκτος. 
 
     Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
στην οποία κοινοποιείται η παρούσα προς γνώση της, για τις περαιτέρω 
ενέργειές της. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 170/2017 

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. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
7. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
8. Τµήµα Λογιστηρίου 
9. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  


