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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αγ. Στέφανος 19/5/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ.: 12900 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            
                              

 
ΠΡΟΣ  

τον κ. Δήμαρχο  
& Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Διονύσου 
 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον παντός 

αρμοδίου δικαστηρίου κατά της ατομικής ειδοποίησης και της ταμειακής 

βεβαίωσης της  Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Κηφισιάς». 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 1) Η αριθ. 21738/2016 Ατομική Ειδοποίηση. 

2) Η  αριθ.  πρωτ. 12259/16-5-2016  Εξουσιοδότηση του Δημάρχου. 

Κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας η  με αρ. 21738/2016 ατομική ειδοποίηση [αρ. 

πρωτ. εισερχ. στον Δήμο 11951/12.5.16] της ΔΟΥ Κηφισιάς με την οποία 
γνωστοποιείται  οφειλή του Δήμου ύψους ‘701.117,06’ € που έχει βεβαιωθεί 

δυνάμει της αναφερομένης στην ειδοποίηση με αρ. 2627/16 Ταμειακής 
Βεβαίωσης, ενώ καταχωρείται και απειλή επιδίωξης αναγκαστικής είσπραξης  

Λόγω του κατεπείγοντος εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 12259/16-5-2016         
εξουσιοδότηση Δημάρχου προς τον δικηγόρο του Δήμου για την άμεση άσκηση 
παντός προβλεπομένου ενδίκου μέσου (ανακοπής και αίτησης αναστολής ΚΕΔΕ 

κ.α) κατά της ατομικής ειδοποίησης και της Ταμειακής Βεβαίωσης ενώπιον κάθε 
αρμοδίου δικαστηρίου  με αίτημα προσωρινής διαταγής αναστολής της προόδου 
της διαδ/σιας εκτέλεσης.  

Κατ' ακολουθίαν των παραπάνω συντρέχει νόμιμη περίπτωση  επικύρωσης/ 

έγκρισης της προαναφερόμενης εξουσιοδότησης και της άσκησης των 
αναφερομένων σ’αυτή  ενδίκων μέσων.  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, η οποία να επικυρώνει και να εγκρίνει την με αρ. πρωτ. 12259/16-5-
2015  εξουσιοδότηση Δημάρχου και να παρέχει την εντολή στον  δικηγόρο του 
Δήμου Διονύσου ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΜΔΣΑ 13802), να καταθέσει ενώπιον 
παντός αρμοδίου δικαστηρίου κάθε προβλεπόμενο ένδικο μέσο [ανακοπή & 
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αίτηση αναστολής & παν τι άλλο]   με πρόσθετο  αίτημα (επί της αναστολής) 
χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της ανωτέρω με αρ. 21738/16 ατομικής 
ειδοποίησης και της με αρ. 2627/16 Ταμειακής Βεβαίωσης της ΔΟΥ Κηφισιάς, να 

παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο κατά την εκδίκασή τους,   να 
καταθέτει υπόμνημα και να πράττει κάθε τι νόμιμο προς περαίωση της 
παρούσης εντολής, εγκρίνοντας σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχουν διενεργηθεί, 
την άσκηση και κατάθεση των προβλεπομένων ενδίκων μέσων σε κάθε αρμόδιο 
δικαστήριο. 

 

                                                          Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

    

                                              

                                                     ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 


