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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της αριθ. 41/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 
Αριθ. Απόφασης : 260/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη έφεσης κατά των αριθ. 
5727/2018 και 5735/2018 αποφάσεων 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών» 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 3 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 
24833/41/28-9-2018 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 6) Ανεμογιάννης Γεώργιος 7) 
Ταβλαρίδης Παναγιώτης και 8) Πλάτανος Ελευθέριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα 
κλητεύθηκε.  

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 24590/26-9-2018 Ενημερωτικό Σημείωμα-
Γνώμη του Νομ. Συμβούλου του Δήμου κ. Μεν. Παπαδημητρίου επί του 
θέματος:  
 

ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΑ ΓΝΩΜΗΣ – Διαβίβαση 
των υπ’ αριθμ. 5727/2018 και 5735/2018 αποφάσεων του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών - Λήψη αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας περί ασκήσεως ή μη 
Εφέσεως εκ μέρους του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας κατά 
των εν λόγω απορριπτικών αποφάσεων. 

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

     Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,  
                                       στις 10.9.2018 κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Ν. 
Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας από τον δικαστικό Επιμελητή Απόστολο 
Αποστόλου οι υπ’ αριθμ. 5727/2018 και 5735/2018 αποφάσεις του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – απορριπτικές για το Δήμο μας και 
αφορώσες την από 20.4.2018 Αίτηση Αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης της 
υπ’ αριθμόν 166/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών  (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)  μέχρις εκδόσεως οριστικής 
αποφάσεως επί της υπό κρίσιν αιτήσεως δια χορηγήσεως εις εμέ 
σχετικού προς τούτο σημειώματος [ προσωρινή διάταξη] και την από 
11.5.2018 Αίτηση Αναστολής της εις βάρος του Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας - 
Νέας Χαλκηδόνας  επισπευδόμενης  αναγκαστικής εκτέλεσης  και ειδικότερα  
η  αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με 
την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ >, ως τρίτης του ποσού των 
33.462,95 ευρώ στους  εκεί  τηρουμένους  λογαριασμούς  μισθοδοσίας των 
υπαλλήλων του,  δυνάμει του από 4-5-2018 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου  
των αντιδίκων. 
     Οι εν λόγω αποφάσεις έλαβαν αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου ΔΝΦ-
ΝΧ 23054/10.9.2018 και 23055/10.9.2018, μου χρεώθηκαν δε από την 
προϊσταμένη της ΝΥΔΝΦ-ΝΧ συνάδελφο Ζ. Δρόσου στις 12.9.2018 και 
παρέλαβα αυτές αυθημερόν. 
     ΣΥΝΤΟΜΟ   ΙΣΤΟΡΙΚΟ   



    Α)  Με την από 20.4.2018 Αίτηση Αναστολής  του Δήμου και δια τους εις το 
ιστορικό αυτής αναφερομένους λόγους εζητείτο να ανασταλεί η εις βάρος του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας επισπευδόμενη αναγκαστική 
εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 166/2018 αποφάσεως του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)  που κηρύχθηκε 
προσωρινά εκτελεστή στο σύνολό της, μέχρι έκδοσης οριστικής και 
αμετακλήτου απόφασης επί της από 26.2.2018 ασκηθείσας έφεσής μας κατά 
των αντιδίκων ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών) η οποία 
προσδιορίστηκε για εκδικασθεί στο 5ο Τμήμα  του Μονομελούς Εφετείου 
Αθηνών (Διαδικασία  Εργατικά- Περιουσιακές Διαφορές) την 4.12.2018 στο 
πινάκιο  64. Εζητείτο δε με αυτή να ανασταλεί δια Προσωρινής Διαταγής η 
επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 166/2018 
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  (Τμήμα Εργατικών 
Διαφορών)  μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί της υπό κρίσιν 
αιτήσεως δια χορηγήσεως εις εμέ σχετικού προς τούτο σημειώματος [ 
προσωρινή διάταξη]. 

Β) Με την από 11.5.2018 Αίτηση Αναστολής  του Δήμου και δια τους εις 
το ιστορικό αυτής αναφερομένους λόγους εζητείτο  να γίνει δεκτή αυτή επί τω 
τέλει όπως δια τους εις το ιστορικό της παρούσης αναφερομένους λόγους   α 
ν α σ τ α λ ε ί  η εις βάρος του Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας 
Χαλκηδόνας  επισπευδόμενη  αναγκαστική εκτέλεση  και ειδικότερα  η  
αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 
επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ >, ως τρίτης του ποσού των 33.462,95 
ευρώ στους  εκεί  τηρουμένους  λογαριασμούς  μισθοδοσίας των υπαλλήλων 
του,  δυνάμει του από 4-5-2018 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου  των 
αντιδίκων    που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας 
Χαλκηδόνας την  9-5-2018 [ υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΝΦ-ΝΧ  11947/9-5-2018] 
μέχρις εκδόσεως αμετακλήτου αποφάσεως επί της  ασκηθείσης   ως άνω από  
10-5-2018 ανακοπής μου κατά των  αντιδίκων. Να ανασταλεί δια 
Προσωρινής Διαταγής Σας η επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση της 
υπ’ αριθμόν 166/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών  (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)  μέχρις εκδόσεως οριστικής 
αποφάσεως επί της υπό κρίσιν αιτήσεως δια χορηγήσεως εις εμέ 
σχετικού προς τούτο σημειώματος [ προσωρινή διάταξη]  

Να  ανασταλεί δια προσωρινής  Διαταγής Σας  η   διαδικασία  της 
αναγκαστικής εκτέλεσης και συγκεκριμένα η ως άνω  αναγκαστική κατάσχεση   
δυνάμει του από 4-5-2018 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου  των αντιδίκων, 
που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας την  9-
5-2018 [ υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΝΦ-ΝΧ  11947/9-5-2018] ως και οι εντός αυτής 
διενεργηθείσες πράξεις,  

Να  ανασταλεί με ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Σας η ως άνω  αναγκαστική 
κατάσχεση με τη χορήγηση σε μας σχετικού προς τούτο σημειώματος 
(προσωρινή διάταξη), να μην αποδοθεί το κατασχεθέν ποσό και να  
καταδικασθούν οι αντίδικοι εις την εν γένει δικαστική μας δαπάνη. 

 
 
Στις 20.7.2018, μετ΄αναβολή, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 194/2018 

αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής που εξεδόθη μετά το υπ’  
αριθμ. πρωτ. 17650/5.7.2018 Ενημερωτικό Σημείωμα της Νομικής 
Υπηρεσίας, ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ αντιμωλία ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων  α) η από 
20.4.2018 Αίτηση Αναστολής  του Δήμου και δια τους εις το ιστορικό αυτής 
αναφερομένους λόγους ζητείται να ανασταλεί η εις βάρος του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση της 



υπ’ αριθμόν 166/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών  (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)  που κηρύχθηκε προσωρινά 
εκτελεστή στο σύνολό της, μέχρι έκδοσης οριστικής και αμετακλήτου 
απόφασης επί της από 26.2.2018 ασκηθείσας έφεσής μας κατά των αντιδίκων 
ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών) η οποία προσδιορίστηκε 
για εκδικασθεί στο 5ο Τμήμα  του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία  
Εργατικά- Περιουσιακές Διαφορές) την 4.12.2018 στο πινάκιο  64 .- Και  β) η 
από 11.5.2018 Αίτηση Αναστολής  του Δήμου με την οποία ζητείται  να γίνει 
δεκτή αυτή επί τω τέλει όπως δια τους εις το ιστορικό της παρούσης 
αναφερομένους λόγους   α ν α σ τ α λ ε ί  η εις βάρος του Δήμου  Νέας 
Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας  επισπευδόμενη  αναγκαστική εκτέλεση  και 
ειδικότερα  η  αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής 
εταιρείας με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ >, ως τρίτης του 
ποσού των 33.462,95 ευρώ στους  εκεί  τηρουμένους  λογαριασμούς  
μισθοδοσίας των υπαλλήλων του,  δυνάμει του από 4-5-2018 κατασχετηρίου 
εις χείρας τρίτου  των αντιδίκων. 

 
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ΕΞΕΔΩΣΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ 

στο ακροατήριό του στις 28 Αυγούστου 2018 τις κοινοποιηθείσες από 
τους αντιδίκους αντίστοιχες επί των αιτήσεών μας αριθμ. 5727/2018 και 
5735/2018 ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΊ ΤΩ ΛΟΓΩ ΟΤΙ << ……μετά 
το πέρας της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως της 
προσωρινώς εκτελεστής αποφάσεως και εφόσον ικανοποιήθηκε 
πλήρως η έναντι της Πολιτείας αξίωση του νικήσαντος διαδίκου προς 
παροχή εννόμου προστασίας δια της αναγκαστικής εκτελέσεως 
αποκλείεται η εφαρμογή της αναστολής του άρθρου 912 Κ. Πολ. Δικ. και 
η σχετική αίτηση για αναστολή είναι πλέον δίχως αντικείμενο……Εν 
όψει τούτων, ως και του γεγονότος ότι η απόφαση περί της αναστολής 
δεν έχει, κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, αναδρομική ισχύ, 
ώστε να ανατραπεί η ήδη γενομένη εκτέλεση, η υπό κρίση αίτηση 
πρέπει να απορριφθεί, ως άνευ αντικειμένου. Τέλος πρέπει να 
καταδικασθεί το αιτούν ΝΠΔΔ Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, λόγω της ήττας του (άρθρο 176 Κ. Πολ. Δικ. ) στη 
δικαστική δαπάνη των καθ’ ων η αίτηση, κατά παραδοχήν σχετικού 
νομίμου αιτήματος αυτών (άρθρο 191 αρ. 2 Κ. Πολ. Δικ.), κατά τα 
οριζόμενα στο διατακτικό.   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση. 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το αιτούν στη δικαστική δαπάνη των καθ’ ων, την 

οποία ορίζει στο ποσόν των τριακοσίων (300) ευρώ. >>  
 
Έχουμε έτσι με τις δύο απορριπτικές αποφάσεις δικαστικές 

δαπάνες 300 + 300 ευρώ για κάθε μία σε βάρος του ΔΝΦ-ΝΧ. 
 
Τα ανωτέρω είχαν επισημανθεί δεόντως με το υπ’  αριθμ. πρωτ. 

17650/5.7.2018 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Ν.Υ. ΔΝΦ-ΝΧ προς την 
Οικονομική Επιτροπή (…….ΠΛΗΝ όμως, απορριφθεισών των αιτημάτων 
του Δήμου περί χορήγησης Προσωρινής Διαταγής  και στις δύο 
Αιτήσεις και συνεχισθείσης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης – 
κατάσχεσης από τους αντιδίκους η με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ >, εις χείρας της οποίας ως τρίτης απέδωσε ήδη το 
κατασχεθέν ποσόν εις τους κατασχόντες υπαλλήλους. 

 



Κατόπιν τούτων ΦΡΟΝΩ ότι η συζήτηση στις 20.7.2018 ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων 
των ανωτέρω αναφερομένων δύο Αιτήσεων Αναστολών δεν θα πρέπει 
να γίνει από μέρους του Δήμου μας διότι είναι άνευ αντικειμένου και 
είναι πλέον ή βέβαιον ότι θα απορριφθούν και πιθανόν να επιδικασθεί 
από το Δικαστήριο σε βάρος μας και δικαστική δαπάνη υπέρ των καθ’ 
ων υπαλλήλων. 

 
Μετά ταύτα εισηγούμαι την δι’  αποφάσεως της Οικονομικής 

Επιτροπής – ως μόνου αρμοδίου οργάνου – ματαίωση της συζητήσεως 
αυτών ή την παραίτηση από του δικογράφου των ως άνω αιτήσεων 
αναστολής…..). 

 
 
 
Σημειωτέον ότι η από 26.2.2018 ασκηθείσα έφεσή μας κατά των 

αντιδίκων ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών) η οποία 
προσδιορίστηκε για εκδικασθεί στο 5ο Τμήμα  του Μονομελούς Εφετείου 
Αθηνών (Διαδικασία  Εργατικά- Περιουσιακές Διαφορές) την 4.12.2018 στο 
πινάκιο  64, η δε από 11.5.2018 ασκηθείσα ανακοπή μας κατά του από 
4.5.2018 κατασχετηρίου των αντιδίκων προσδιορίσθηκε και θα συζητηθεί 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 5.11.2019 (Πινάκιο 
ΟΒΑ -18). 

 
 
Κατόπιν τούτων δεν χωρεί έφεση κατά την Πολιτική Δικονομία 

κατά των εν λόγω αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων και ΦΡΟΝΩ ότι ο Δήμος  θα πρέπει από μέρους 
του [ με το δεδομένο ότι οι αντίδικοι έχουν κοινοποιήσει ακριβές 
επικυρωμένο αντίγραφο των με αριθμούς 5727 και 5735/2018 
αποφάσεων στις 10.9.2018 και ότι δικαιούνται μετά την πάροδο της 
προθεσμίας των 60 ημερών από της επιδόσεως να προβούν και θα 
προβούν σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης – κατάσχεση κ.λπ – 
όπως έπραξαν τούτο και με την αρχική απόφαση ] – να κινηθεί η 
διαδικασία καταβολής των επιδικασθεισών δικαστικών δαπανών ώστε 
να μην προστεθούν και παραπέρα έξοδα σε βάρος του. 

 
Μετά ταύτα ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ  δι’  αποφάσεως της Οικονομικής 

Επιτροπής – ως μόνου αρμοδίου οργάνου – να καταβληθούν τα ποσά 
των επιδικασθεισών δικαστικών δαπανών. 

 
Δια τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις 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. 41/2018 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 του ενδίκου μέσου της έφεσης από μέρους 
του ΔΝΦ-ΝΧ κατά των υπ’ αριθμ. 5727/2018 και 5735/2018 αποφάσεων του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – απορριπτικών για το Δήμο-  που 
αφορούν την από 20.4.2018 Αίτηση Αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης της 
υπ’ αριθμόν 166/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών  (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)  μέχρις εκδόσεως οριστικής 
αποφάσεως επί της υπό κρίσιν αιτήσεως δια χορηγήσεως σχετικού 
προς τούτο σημειώματος [ προσωρινή διάταξη] και την από 11.5.2018 
Αίτηση Αναστολής της εις βάρος του Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας 
Χαλκηδόνας  επισπευδόμενης  αναγκαστικής εκτέλεσης  και ειδικότερα  την  
αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 
επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ >, ως τρίτης του ποσού των 33.462,95 
ευρώ στους  εκεί  τηρουμένους  λογαριασμούς  μισθοδοσίας των υπαλλήλων 
του,  δυνάμει του από 4-5-2018 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου  των 
αντιδίκων, κρίνοντας ότι η σχετική συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων των ανωτέρω 
αναφερομένων δύο Αιτήσεων Αναστολών δεν θα πρέπει να γίνει από μέρους 
του Δήμου διότι είναι άνευ αντικειμένου και είναι πλέον ή βέβαιον ότι θα 
απορριφθούν και πιθανόν να επιδικασθεί από το Δικαστήριο σε βάρος του και 
δικαστική δαπάνη υπέρ των καθ’ ων υπαλλήλων. 

 
Κατόπιν τούτου ο Δήμος  θα πρέπει από μέρους του [ με το δεδομένο 

ότι οι αντίδικοι έχουν κοινοποιήσει ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο των με 
αριθμούς 5727 και 5735/2018 αποφάσεων στις 10.9.2018 και ότι δικαιούνται 
μετά την πάροδο της προθεσμίας των 60 ημερών από της επιδόσεως να 
προβούν και θα προβούν σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης – κατάσχεση 
κ.λπ – όπως έπραξαν τούτο και με την αρχική απόφαση ] – να κινήσει τη 
διαδικασία καταβολής των επιδικασθεισών δικαστικών δαπανών ώστε 
να μην προστεθούν και παραπέρα έξοδα σε βάρος του. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 260/2018 
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  


