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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της αριθ. 39/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 
Αριθ. Απόφασης : 244/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως 
κατά της αριθμ.  24/2018 αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας» 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 21 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 
23605/39/17-9-2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής 
κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, 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 Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 
 



ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Ανανιάδης Νικόλαος 4) Καλαμπόκης 
Ιωάννης 5) Παπαλουκά Ευτυχία και 6) Ανεμογιάννης Γεώργιος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Ταβλαρίδης Παναγιώτης 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3) Πλάτανος 
Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 23523/14-9-2018 εισήγηση του Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Μεν. Παπαδημητρίου επί του θέματος:  
 
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΑ ΓΝΩΜΗΣ για άσκηση ή όχι 
του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της αριθμ.  24/2018 αποφάσεως 
του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας με την οποία απερρίφθη η από 3.8.2017 
(ΓΑΚ 3580/2017 και ΕΑΚ 33/2017) Ανακοπή του Δήμου για ακύρωση της 
υπ΄αριθμ. 85/2017 διαταγής πληρωμής της κας Ειρηνοδίκου του 
Δικαστηρίου τούτου. 
…………………………….---…………………………. 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε και κ. Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΝΦ-ΝΧ με την από 05.07.2017 αίτηση της δικηγορικής 

εταιρείας με την επωνυμία << ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> (ΑΜ ΔΣΑ 80295) που εδρεύει στην 

Αθήνα (Ακαδημίας 39) και νόμιμα εκπροσωπείται από την 

δικηγόρο Αθηνών Ναταλία  Χασαποδήμου του Γεωργίου, (ΑΜ 

ΔΣΑ 19692) ΚΑΤΑ του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας και ήδη Δήμου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος εξεδόθη η με αριθμό 85/2017 

Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας με την οποία 

διατάσσεται ο Δήμος να καταβάλλει στην αιτούσα το ποσό των 

δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα πέντε 

λεπτών (2822,85) εντόκως από την πάροδο 30 ημερών από την 

3.12.2013 και μέχρι την εξόφληση, επιβάλλει δε σε βάρος του 

Δήμου την καταβολή ποσού 135 ευρώ για δικαστικά έξοδα 

έκδοσης της διαταγής πληρωμής. 

 
     Μετά την κοινοποίηση στις 18.7.2017 της ανωτέρω υπ΄αριθμ.. 
85/2017 Διαταγής Πληρωμής και σε εκτέλεση της αριθμ. 180/2017 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος για την άσκηση των ενδίκων μέσων της Ανακοπής και 



της Αιτήσεως Αναστολής κατά της ανωτέρω εταιρείας και της αριθμ. 
85/2017 Διαταγής Πληρωμής  που εκδόθηκε από την κα Δικαστή του 
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας ασκήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως η από 
3.8.2017 (ΓΑΚ 3580/2017 και ΕΑΚ 33/2017) Ανακοπή του Δήμου για 
ακύρωση της υπ΄αριθμ. 85/2017 διαταγής πληρωμής της κας 
Ειρηνοδίκου του Δικαστηρίου τούτου η οποία διαταγή εκδόθηκε 
κατόπιν αιτήσεως της καθ’ ης που αντιστοιχεί σε αμοιβή της από 
παροχή υπηρεσιών, με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος να 
καταβάλει στην καθ’ ης το ποσόν των 2.822,25 ευρώ εντόκως 
νομίμως από την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την 
επομένη της ημερομηνίας παροχής των υπηρεσιών και μέχρι την 
εξόφληση καθώς και 135 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.- 
 
     Η εν λόγω ανακοπή μας συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας 
αντιμωλία στις 15 Μαρτίου 2018 και το Δικαστήριο εξέδωσε και 
δημοσίευσε σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, 
στις 29 Ιουνίου 2018 την υπ΄αριθμ. 24/2018 απόφασή του με την οποία 
απορρίπτει την Ανακοπή του ΔΝΦ-ΝΧ, το δε διατακτικό αυτής έχει ως 
εξής: 
 

- Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. 

- Απορρίπτει την ανακοπή. 

- Επικυρώνει την υπ’  αριθμ. 85/2017 διαταγή πληρωμής της 

Ειρηνοδίκου του Δικαστηρίου τούτου. 

- Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα της καθ’  ης σε βάρος του 

ανακόπτοντος τα οποία ορίζει σε εκατό (100) ευρώ. 

     Μετά την καθαρογραφή της εν λόγω αποφάσεως και της 
θεωρήσεως αυτής έλαβα στις 1/8/2018, επίσημο αντίγραφο αυτής το 
οποίο και διαβίβασα για να λάβετε γνώση και για τις δικές σας 
περαιτέρω ενέργειες με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 20.700/2.8.2018 
έγγραφό μου.  

 
 
 
    Επειδή δια του παρόντος και αύθις υπενθυμίζονται τα εξής, ήτοι: 
 
     Α) Με την αριθμ. 99/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος χορηγήθηκε για τις διαφωνίες  με την 

εργολήπτρια της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου << ΑΝΕΓΕΡΣΗ 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ – ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> πράγματι στην καθής Ναταλία Χασαποδήμου, 

ως εταίρο της καθής δικηγορικής εταιρίας  με την επωνυμία << ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ 

– ΧΑΣΑΠΟΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> (ΑΜ ΔΣΑ 

80295) και ήδη <ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>  

η πληρεξουσιότητα για να παρασταθεί ενώπιον του ΣτΕ για λογαριασμό του 

πρώην Δήμου Ν. Χαλκηδόνας – του οποίου ο Δήμος Φιλαδέλφειας – 

Χαλκηδόνος είναι καθολικός διάδοχος από 1.1.2011 – και υποστηρίξει α) την 



από 28.3.2005 και με αριθμό κατάθεσης 3471/2005 Αίτηση Αναιρέσεως του 

Δήμου Ν. Χαλκηδόνας κατά της αριθμ. 2322/2004 αποφάσεως του ΔΕΑ .- Και 

β) την απόρριψη της αντιθέτου από 28.3.2005 και με αριθμό κατάθεσης 

3470/2005 Αίτησης Αναιρέσεως της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕΒΕ κατά της 

αριθμ. 2322/2004 απόφασης του ΔΕΑ. Οι εν λόγω αιτήσεις αναιρέσεως μετά 

από αναβολές συζητήθηκαν εν τέλει στις 2.12.2013 και εξεδόθησαν οι υπ΄ 

αριθμ. 351 και 352/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και 

βεβαίως η καθής προέβη κατά τη συζήτηση και κατά τα προβλεπόμενα στην 

προσκόμιση των γραμματίων προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών αξίας αναφοράς του ενός 982,00 ευρώ και του άλλου 1.313,00 ευρώ  

και εν όλω καθαρής αξίας 2.295 ευρώ, προέβη δε εν συνεχεία και αυθημερόν 

στην έκδοση του υπ΄αριθμ. 22/02.12.2013 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών 

ύψους 2.822, 85 ευρώ (σε αυτό περιλαμβάνεται η καθαρή αξία των 2.295 

ευρώ συν το αναλογούν ΦΠΑ 23% ποσού 527,85 ευρώ. Τα εν λόγω ποσά 

καθαρής αξίας είναι αυτά που εμφαίνονται στα γραμμάτια του Δικηγορικού 

Συλλόγου Αθηνών και πράγματι είναι τα κατώτερα προβλεπόμενα χωρίς 

πρόσθεση σε αυτά οιουδήποτε επί πλέον ποσού αμοιβής. 

     Επειδή όπως προκύπτει από το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 18159/18.7.2017 

έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου  της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σύμφωνα και με το Λογιστικό, ο λόγος που η 

υπηρεσία δεν προχώρησε στην έκδοση χρηματικού εντάλματος προς 

πληρωμή του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Νο 22/2.12.2013 είναι διότι 

δεν είχε εγκριθεί η δαπάνη και δεν είχε διατεθεί η πίστωση για την εκτέλεση 

της παροχής υπηρεσίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και επίσης 

η απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης αρ. 439/31.12.2013 είχε εκδοθεί σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία από το τιμολόγιο. 

     Β) ότι κατά της ως άνω Διαταγής Πληρωμής και μετά την αριθμ. 

180/25.7.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  ο Δήμος μας είχε 

ασκήσει  - πέραν της Ανακοπής και Αίτηση Αναστολής εκτέλεσης εντός των 

προβλεπομένων και οριζομένων από τον ΚΠΔ προθεσμιών. 

 
     Κατ΄αρχήν συζητήσεως γενομένης επί του εν τη αιτήσει αναστολής μας 
αιτήματος προσωρινής διαταγής το Δικαστήριο χορήγησε αυτήν μέχρις της 
συζητήσεως της αναστολής στις 12.10.2017. 
 
     Ακολούθως συζητήσεως γενομένης επί της αιτήσεώς μας αναστολής 
στις 12 Οκτωβρίου 2017 και με το αίτημά μας να διατηρηθεί η 
χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή έως εκδόσεως αποφάσεως ΕΞΕΔΟΘΗ 
η αριθμ. 52/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας (Διαδικασία 



Ασφαλιστικών Μέτρων) με την οποία  και για τους εν αυτή 
αναφερομένους λόγους ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ η από 3.8.2017 Αίτηση Αναστολής 
του Δήμου κατά της αντιδίκου δικηγορικής εταιρείας, αντίγραφο δε της 
ανωτέρω αριθμ. 52/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας 
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) σας έχει διαβιβαστεί . 
 
     Κατόπιν της ως άνω αποφάσεως 52/2017 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) αλλά και 
της ακολουθησάσης υπ΄αριθμ. 24/2018 αποφάσεως του αυτού 
Δικαστηρίου επί της ανακοπής μας ( απορριπτικές για το Δήμο ΝΦ-ΝΧ 
αμφότερες) σας γνωρίζεται ότι η αντίδικος δικηγορική εταιρεία έχει το 
δικαίωμα να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση της αριθμ. 85/2017 
Διαταγής Πληρωμής επιδιώκοντας την είσπραξη της απαιτήσεώς της. 
 
     Επειδή ναι μεν προβλέπεται από τη δικονομία ότι ο Δήμος έχει το 
δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της αριθμ.  24/2018 αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας με την οποία απερρίφθη η από 3.8.2017 (ΓΑΚ 
3580/2017 και ΕΑΚ 33/2017) Ανακοπή του Δήμου για ακύρωση της 
υπ΄αριθμ. 85/2017 διαταγής πληρωμής της κας Ειρηνοδίκου του 
Δικαστηρίου τούτου, ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΤΥΧΟΝ 
ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΕΩΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ 
ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ (δικαστική 
δαπάνη, τόκους κ.λπ), πέραν δε τούτων θα θεωρηθεί ως παρελκυστική 
τακτική κατά κατάχρηση δικαιώματος και αντικειμένη στα χρηστά και 
συναλλακτικά ήθη. 
 
     Επειδή όπως προκύπτει από το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 18159/18.7.2017 

έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου  της Δ/νσης Οικονομικών του 

Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σύμφωνα και με το Λογιστικό, ο λόγος 

που η υπηρεσία δεν προχώρησε στην έκδοση χρηματικού εντάλματος 

προς πληρωμή του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Νο 22/2.12.2013 

είναι διότι δεν είχε εγκριθεί η δαπάνη και δεν είχε διατεθεί η πίστωση για 

την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας από την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου και επίσης η απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης αρ. 

439/31.12.2013 είχε εκδοθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το 

τιμολόγιο. 

 

     Επειδή δεν αμφισβητείται από το Δήμο μας ότι η εν λόγω δικηγορική 

εταιρία προσέφερε πράγματι τις υπηρεσίες της και τα εν λόγω ποσά 

καθαρής αξίας είναι αυτά που εμφαίνονται στα γραμμάτια του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πράγματι είναι τα κατώτερα 

προβλεπόμενα χωρίς πρόσθεση σε αυτά οιουδήποτε επί πλέον ποσού 

αμοιβής. 

 



     Κατόπιν των ανωτέρω ΦΡΟΝΩ, προς το συμφέρον του ΔΝΦ-ΝΧ, ότι 

δεν πρέπει να ασκηθεί το ένδικο μέσον της έφεσης από μέρους του 

ΔΝΦ-ΝΧ κατά της αριθμ.  24/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας 

Ιωνίας με την οποία απερρίφθη η από 3.8.2017 (ΓΑΚ 3580/2017 και ΕΑΚ 

33/2017) Ανακοπή του Δήμου για ακύρωση της υπ΄αριθμ. 85/2017 διαταγής 

πληρωμής της κας Ειρηνοδίκου του Δικαστηρίου τούτου. 

     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ δε την δια της Οικονομικής Επιτροπής λήψη 

αποφάσεως περί μη ασκήσεως εφέσεως και έτι περαιτέρω τη χορήγηση 

εντολής και πληρεξουσιότητας για την υποβολή δήλωσης στη 

Γραμματεία του εκδόντος την απόφαση Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου Ν. 

Ιωνίας) περί παραίτησης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 

Χαλκηδόνας από τα ένδικα μέσα (τακτικά και έκτακτα) κατά της  αριθμ.  

24/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας με την οποία 

απερρίφθη η από 3.8.2017 (ΓΑΚ 3580/2017 και ΕΑΚ 33/2017) Ανακοπή 

του Δήμου για ακύρωση της υπ΄αριθμ. 85/2017 διαταγής πληρωμής της 

κας Ειρηνοδίκου του Δικαστηρίου τούτου, ώστε να καταστεί τελεσίδικος 

η παραπάνω απόφαση για να δύναται η Οικονομική Υπηρεσία να 

προβεί στις περαιτέρω ενέργειές της. 

 
      Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση  είμαστε 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. 39/2018 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 έφεσης από μέρους του ΔΝΦ-ΝΧ κατά της αριθμ.  

24/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, με την οποία 

απερρίφθη η από 3.8.2017 (ΓΑΚ 3580/2017 και ΕΑΚ 33/2017) Ανακοπή 

του Δήμου για ακύρωση της υπ΄αριθμ. 85/2017 διαταγής πληρωμής της 

κας Ειρηνοδίκου του Δικαστηρίου τούτου και έτι περαιτέρω τη 

χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας για την υποβολή δήλωσης 

στη Γραμματεία του εκδόντος την απόφαση Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου 

Ν. Ιωνίας) περί παραίτησης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 

Χαλκηδόνας από τα ένδικα μέσα (τακτικά και έκτακτα) κατά της  αριθμ.  



24/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας με την οποία 

απερρίφθη η από 3.8.2017 (ΓΑΚ 3580/2017 και ΕΑΚ 33/2017) Ανακοπή 

του Δήμου για ακύρωση της υπ΄αριθμ. 85/2017 διαταγής πληρωμής της 

κας Ειρηνοδίκου του Δικαστηρίου τούτου, υπό την προϋπόθεση ότι η 

αντίδικος θα αποδεχθεί να μην της καταβληθούν οι σχετικοί τόκοι 

υπερημερίας.  

Σε αντίθετη περίπτωση, δίδεται η εντολή και πληρεξουσιότητα στην 
Νομ. Υπηρεσία του Δήμου, ήτοι στους δικηγόρους του Δήμου κ.κ. 
Ζ.Δρόσου, Μ.Παπαδημητρίου και Χ.Χήτο-Κιάμο, ενεργούντες από 
κοινού ή χωριστά,  να καταθέσουν έφεση από μέρους του ΔΝΦ-ΝΧ κατά 
της αριθμ.  24/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, με την 
οποία απερρίφθη η από 3.8.2017 (ΓΑΚ 3580/2017 και ΕΑΚ 33/2017) 
Ανακοπή του Δήμου για ακύρωση της υπ΄αριθμ. 85/2017 διαταγής 
πληρωμής της κας Ειρηνοδίκου του Δικαστηρίου τούτου, καθώς και να 
παρασταθούν στην ορισθησόμενη δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε μετά 
τυχόν αναβολή τοιαύτη, να εξετάσουν μάρτυρες, να καταθέσουν 
υπομνήματα, προτάσεις και λοιπά έγγραφα. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 244/2018 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

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

            Λεβαντή Εμμανολία 
 
 

Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Αυτοτελές Τμήμα  Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Τμήμα Λογιστηρίου 
7. Τμήμα Ταμείου 
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  


