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«Άζθεζε ή κε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο 
εθέζεσο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 4745/2020 
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 
Αζελψλ (ππφζεζε νθεηιήο Νηθ. Γξνπγνχηε 
γηα Πξσηνκαγηά έηνπο 2011)» 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 14 ηνπ κήλα Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 9.30 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 15268/26/10-7-2020 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε 
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :     
  



ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθψζηα Αλζή θαη 5) Σνκπνχινγινπ 
Κσλζηαληίλνο  κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 
1) Μπεξδέζεο ππξίδσλ, 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, 3) Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 

4) εξεηάθεο Νηθφιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, 
έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ. Αληί ηνπ πξψηνπ παξέζηε, 
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ην  
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ 
«Νέα Φηιαδέιθεηα Νέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία» θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ. 
 

Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 15162/9-7-2020 εηζήγεζε ηνπ Ννκ. πκβνχινπ 
ηνπ Γήκνπ θ. Υ.Υήηνπ-Κηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 

ΘΔΜΑ: ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΆΚΗΗ Ή ΜΗ ΣΟΤ ΔΝΓΙΚΟΤ ΜΔΟΤ ΣΗ 
ΔΦΔΔΧ. 

ΥΔΣ.: Η ςπ’ απιθ. 4745/2020 απόθαζη ηος 17ος Μονομελούρ Σμήμαηορ 
ηος Γιοικηηικού Ππωηοδικείος Αθηνών 

Αμηφηηκνη Κχξηνη, 

Λακβαλνκέλσλ ππφςηλ ησλ φζσλ αλαθέξσ ζην ζπγθνηλνπνηνχκελν έγγξαθφ κνπ, 
παξαθαιψ κε απφθαζή ζαο λα κνπ δνζεί ε εληνιή – πιεξεμνπζηφηεηα γηα άζθεζε ή 
κε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο εθέζεσο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 4745/2020 απφθαζεο ηνπ 17νπ 
Μνλνκεινχο Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. 

Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε – ζπλελλφεζε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο. 

 

ΘΔΜΑ: ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ - ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΚΗΗ Ή ΜΗ ΔΝΓΙΚΟΤ ΜΔΟΤ ΔΦΔΔΧ ΚΑΣΑ 
ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 4745/2020 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ 17ΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤ 
ΜΟΝΟΜΔΛΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ 

ΥΔΣ.: Η ςπ’ απιθ. 4745/2020 απόθαζη ηος 17ος Μονομελούρ Σμήμαηορ 
ηος Γιοικηηικού Ππωηοδικείος Αθηνών 

 

ηηο 14.5.2020 επηδφζεθε ζην Γήκν ε σο άλσ απφθαζε ε νπνία έθαλε δεθηή ηελ 
απφ 24-2-2017 αλαθνπή ηνπ Νηθνιάνπ Γξνπγνχηε ηνπ Κπξηάθνπ, θαηνίθνπ 
Κνξπδαιινχ Αηηηθήο, νδφο Παχινπ Μειά αξηζ. 28-30, αθπξψλνληαο ην ππ’ αξηζ. 
164/30-12-2016 ηξηπιφηππν απνδεηθηηθφ παξαιαβήο εηζπξαθηέσλ εζφδσλ (Σακεηαθή 
Βεβαίσζε) ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, θαηά ην κέξνο κε ην 
νπνίν βεβαηψζεθε ηακεηαθά νθεηιή ηνπ αλαθφπηνληνο χςνπο 10.800,00 επξψ, επί ησ 
ιφγσ φηη  δελ πξνθχπηεη θνηλνπνίεζε απνζπάζκαηνο βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ λ.δ. 318/1969, ψζηε λα δχλαηαη απηφο λα αζθήζεη, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, θαη’ απηνχ, σο λνκίκνπ ηίηινπ 
ηεο νθεηιήο, πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, θξίλνληαο φηη κε 
λνκίκσο ν θαζ’ νπ Γήκνο  πξνέβε ζηε βεβαίσζε ελ ζηελή ελλνία ηεο έλδηθεο νθεηιήο 



θαη ζηελ έθδνζε ηνπ πξνζβαιιφκελνπ  ππ’ αξηζ. 164/30.12.2016 ηξηπινηχπνπ 
απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο εηζπξαθηέσλ εζφδσλ (ηακεηαθήο βεβαίσζεο) θαηά ην κέξνο 
κε ην νπνίν βεβαηψζεθε ζηνλ Νηθφιαν Γξνπγνχηε ηακεηαθή νθεηιή χςνπο 10.800 
επξψ θαη αθχξσζε ην αξηζκ. 164/30-12-2016 ηξηπιφηππν απνδεηθηηθφ παξαιαβήο 
εηζπξαθηέσλ εζφδσλ (ηακεηαθή βεβαίσζε) ηνπ Γήκνπ, απαιιάζζνληαο ηνλ θαζ’ νπ 
Γήκν απφ ηε δηθαζηηθή δαπάλε. 

Α) Δπεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο 
πξνβιέπεηαη φηη: «Έθεζε: Αξζξν 92. Πξνζβαιιφκελεο απνθάζεηο. 1. ε έθεζε 
ππφθεηληαη νη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε πξψην βαζκφ. 2. Γελ ππφθεηληαη ζε έθεζε 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ρξεκαηηθέο δηαθνξέο, αλ ην αληηθείκελν ηνπο δελ 
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Πξνθεηκέλνπ γηα απαηηήζεηο 
ακέζσο ή εκκέζσο αζθαιηζκέλσλ θαηά ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 
θαζψο θαη γηα απαηηήζεηο γηα θάζε είδνπο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ γεληθψο ηνπ 
Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο θαη 
ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ην αλσηέξσ φξην νξίδεηαη ζην 
πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ». 

Σν αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πνζφ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε 
ηελ πξσηφδηθε Απφθαζε. Αλ αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο είλαη πεξηζζφηεξα απηνηειή 
θαη δηαθεθξηκέλα κεηαμχ ηνπο πνζά, ην εθθιεηφ θξίλεηαη ρσξηζηά σο πξνο θαζέλα 
απφ ηα πνζά απηά.  

Β) Δπεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο 
πξνβιέπεηαη φηη:  Αξζξν 93. Γηθαίσκα άζθεζεο. 1. Γηθαίσκα λα αζθήζνπλ έθεζε 
έρνπλ νη θαηά ηελ πξσηφδηθε δίθε δηάδηθνη, εθφζνλ έρνπλ έλλνκν πξνο ηνχην 
ζπκθέξνλ. 

Γ) Δπεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 94 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο 
πξνβιέπεηαη φηη: Άξζξν 94. Πξνζεζκία. 1. Η Πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έθεζεο είλαη 
εμήληα (60) εκεξψλ θαη αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο Απφθαζεο. 2. 
ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αζθεζεί έθεζε αλ έρνπλ πεξάζεη ηξία (3) ρξφληα 
απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο Απφθαζεο. 

Γ) Δπεηδή έρνπκε θαη’ αξρήλ ην δηθαίσκα λα αζθήζνπκε έθεζε θαηά ηεο σο άλσ 
απνθάζεσο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηεο επηδφζεσο, πιελ 
φκσο θαηά ηε γλψκε κνπ δελ πξφθεηηαη απηή λα επδνθηκήζεη θαζφζνλ ε απφθαζε 
είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε αθνχ δελ πξνθχπηεη θνηλνπνίεζε ζηνλ αλαθφπηνληα 
απνζπάζκαηνο βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ λ.δ 318/1969 
ψζηε λα δχλαηαη απηφο λα αζθήζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ 
πληάγκαηνο θαη’ απηνχ σο λφκηκνπ ηίηινπ νθεηιήο πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ 
δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη δεδνκέλνπ φηη ε Τπεξεζία βεβαίσζε ζηηο 30.12.2016 ηελ 
νθεηιή κε ην 164/30.12.2016 ηξηπιφηππν απνδεηθηηθφ παξαιαβήο (ηακεηαθή 
βεβαίσζε) εηζπξαθηέσλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο λα θνηλνπνηεζεί απφζπαζκα απηνχ 
ζηνλ αλαθφπηνληα, ελφςεη ηνπ φηη νη πεξηιακβαλφκελεο νθεηιέο ζε απηφλ 
δεκηνπξγήζεθαλ ην έηνο 2011 θαη ζα παξαγξάθνληαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο 2016. 
Η αλσηέξσ πξνζβαιινκέλε απφ 30.12.2016 ηακεηαθή βεβαίσζε θνηλνπνηήζεθε ζηνλ 
αλαθφπηνληα κε ηελ 777/13.1.2017 αηνκηθή εηδνπνίεζε δειαδή κεηά ηελ πάξνδν ηεο 
5εηνχο παξαγξαθήο, ηελ νπνία εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο έιαβε ππφςε ην Γηθαζηήξην 
θαη έθαλε δεθηή ηελ αλαθνπή ηνπ Νηθνιάνπ Γξνπγνχηε. 

Η Τπεξεζία (Σκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο) κε ην αξηζ. πξση. 
14597/3-7-2020 έγγξαθφ ηεο, καο ελεκεξψλεη φηη ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαηφπηλ 
ειέγρνπ πνπ δηελήξγεζε ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2016 (Πξσηνκαγηά 2011) βεβαηψζεθε 
ππφινηπν πξνο είζπξαμε πνζνχ 10.800 €. Δπίζεο, καο ελεκεξψλεη φηη θέξεηαη 
ππφινηπν είζπξαμεο κε ην βεβαησηηθφ θαηάινγν 210/2016 πνζφ 10.800 € κε 
νθεηιέηε ηνλ Νηθφιαν Γξνπγνχηε, ν νπνίνο ην έηνο 2019 ξχζκηζε ηελ νθεηιή ηνπ θαη 
θαηαβάιεη δφζεηο κέρξη ζήκεξα. 



Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλσηέξσ, αλεμάξηεηα θαη πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ν 
αλαθφπησλ δνζνπνίεζε ηελ θεξφκελε νθεηιή ηνπ θξνλψ φηη ε ηπρφλ αζθεζείζα 
έθεζε δελ ζα επδνθηκήζεη δεδνκέλνπ φηη ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε νθεηιή 
βεβαηψζεθε ηακεηαθά παξαλφκσο ρσξίο λα έρεη ιάβεη ρψξα πξνγελέζηεξε 
θνηλνπνίεζε ζηνλ αλαθφπηνληα ηεο ελ επξεία ελλνία βεβαηψζεσο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, αθνχ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 
δελ πξνθχπηεη θνηλνπνίεζε ζηνλ αλαθφπηνληα απνζπάζκαηνο βεβαησηηθνχ 
θαηαιφγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ λ.δ. 318/1969 ψζηε λα δχλαηαη ν 
αλαθφπησλ λα αζθήζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 § 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη’ απηνχ 
σο λφκηκνπ ηίηινπ ηεο νθεηιήο πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. 
Κξίλεη επίζεο ην Γηθαζηήξην, φηη ν Γήκνο κε λνκίκσο πξνέβε ζηελ βεβαίσζε, ελ 
ζηελή ελλνία ηεο έλδηθεο νθεηιήο θαη ζηελ έθδνζε ηνπ πξνζβαιιφκελνπ 164/30-12-
2016 ηξηπιφηππνπ απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο εηζπξαθηέσλ εζφδσλ (ηακεηαθήο 
βεβαίσζεο) θαηά ην κέξνο κε ην νπνίν βεβαηψζεθε ηακεηαθή νθεηιή ηνπ 
αλαθφπηνληνο χςνπο 10.800 €. 

Φξνλψ επίζεο φηη ηπρφλ άζθεζε ηνπ έλδηθνπ κέζνπ ηεο εθέζεσο ζα επηβαξχλεη 
πεξαηηέξσ ηνλ Γήκν κε δηθαζηηθά έμνδα θαη ακνηβή πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ηνπ 
αλαθφπηνληνο θαη εθθαινχκελνπ Νηθνιάνπ Γξνπγνχηε. 

Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε – ζπλελλφεζε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο. 

Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 25/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε 
απφ ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 ηνπ Ν. 4623/19 θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε 
ζηνηρεία θαη έγγξαθα 
 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   ομόθωνα 
 

Δγκπίνει ηελ κε άζθεζε ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ ελδίθνπ κέζνπ 
ηεο εθέζεσο θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 4745/2020  απνθάζεσο ηνπ 17νπ Μνλνκεινχο 
Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε απφ 24-
2-2017 αλαθνπή ηνπ Νηθνιάνπ Γξνπγνχηε ηνπ Κπξηάθνπ, θαηνίθνπ Κνξπδαιινχ 
Αηηηθήο, νδφο Παχινπ Μειά αξηζ. 28-30, αθπξψλνληαο ην ππ’ αξηζ. 164/30-12-2016 
ηξηπιφηππν απνδεηθηηθφ παξαιαβήο εηζπξαθηέσλ εζφδσλ (Σακεηαθή Βεβαίσζε) ηνπ 
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, θαηά ην κέξνο κε ην νπνίν 
βεβαηψζεθε ηακεηαθά νθεηιή ηνπ αλαθφπηνληνο χςνπο 10.800,00 επξψ πνπ αθνξά  
ηελ Πξσηνκαγηά έηνπο 2011, κπίνονηαρ, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο Ννκ. Τπεξεζίαο 
ηνπ Γήκνπ, θαη αλεμάξηεηα θαη πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ν αλαθφπησλ δνζνπνίεζε 
ηελ θεξφκελε νθεηιή ηνπ, φηη ε ηπρφλ αζθεζεζνκέλε έθεζε δελ ζα επδνθηκήζεη, 
δεδνκέλνπ φηη ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε νθεηιή βεβαηψζεθε ηακεηαθά παξαλφκσο 
ρσξίο λα έρεη ιάβεη ρψξα πξνγελέζηεξε θνηλνπνίεζε ζηνλ αλαθφπηνληα ηεο ελ επξεία 
ελλνία βεβαηψζεσο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, 
αθνχ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ δελ πξνθχπηεη θνηλνπνίεζε ζηνλ αλαθφπηνληα 
απνζπάζκαηνο βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ λ.δ. 318/1969 
ψζηε λα δχλαηαη ν αλαθφπησλ λα αζθήζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 § 1 ηνπ 
πληάγκαηνο θαη’ απηνχ σο λφκηκνπ ηίηινπ ηεο νθεηιήο πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ 
Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ν Γήκνο 
κε λνκίκσο πξνέβε ζηελ βεβαίσζε, ελ ζηελή ελλνία ηεο έλδηθεο νθεηιήο θαη ζηελ 
έθδνζε ηνπ πξνζβαιιφκελνπ 164/30-12-2016 ηξηπιφηππνπ απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο 
εηζπξαθηέσλ εζφδσλ (ηακεηαθήο βεβαίσζεο) θαηά ην κέξνο κε ην νπνίν βεβαηψζεθε 
ηακεηαθή νθεηιή ηνπ αλαθφπηνληνο χςνπο 10.800 €. 



Ωο εθ ηνχηνπ κπίνεηαι φηη ηπρφλ άζθεζε ηνπ έλδηθνπ κέζνπ ηεο εθέζεσο ζα 
επηβαξχλεη πεξαηηέξσ ηνλ Γήκν κε δηθαζηηθά έμνδα θαη ακνηβή πιεξεμνπζίνπ 
δηθεγφξνπ ηνπ αλαθφπηνληνο θαη εθθαινχκελνπ Νηθνιάνπ Γξνπγνχηε. 

 
Η παξνχζα θνηλνπνηείηαη ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία 
παξαθαιείηαη γηα ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο. 
 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 156/2020 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 

           Λεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 

Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Απηνηειέο Σκήκα  Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
2. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηψλ 
4. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
5. Σκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο 
6. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
7. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
8. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
9. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  


