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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..32η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ης-10-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..379/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..32ης/2-10-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .2η Οκτωβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..11:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
31069/28-9-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΓΝΩΜ/ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
<ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ>» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ 
ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ  ΜΕΣΟΥ» 
ΘΕΜΑ 1ο: «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
Μαντζιαβά Βασίλειου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
Πατσάκα Επαµεινώνδα και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού, «Υπηρεσιών ταφών 
εκταφών στα κοιµητήρια των δηµοτικών κοινοτήτων», συνολικού ποσού 
39.996,20€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 73.680,80 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α  24% -   (CPV) : 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων 
πρασίνου)--Α∆ΑΜ: 18REQ003195597 
και  2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ 
ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
επαναληπτικού  συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη  για την 
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«Προµήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων 
»».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί Μετεγκατάσταση του αµαξοστασίου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». Απεσύρθη 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και 
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια ανταλλακτικών 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) ή αποκατάσταση ζηµιών σε κοινόχρηστους χώρους  
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα της κας. Αλεξανδρή Ευαγελίας περί καταβολής 
αποζηµίωσης για καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από 
πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «∆ιόρθωση απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής µε αριθµό 
353/109-2018 και αφορούσε την Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη Ανάθεσης για 
«Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών και 
Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για λόγους Πυροπροστασίας». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Έκδοση-Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα 
Οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας(ΠΕΙ), Κάρτα 
Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την ‘Αττική Οδό’». 
� ΘΕΜΑ 15ο: «ΓΝΩΜ/ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε  ΠΡΟΣ 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την 
περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των διοικητικών ορίων 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια 
Καλύµµατος Πιάνου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια Αναλογίων 
Οµιλητών/ Συνεδρίων (Podium)». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια Ηλεκτρικών 
Πιάνων». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Τσούκας Παναγιώτης    
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα      
5. Στάικος Θεόδωρος  
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..379/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 15ο: «ΓΝΩΜ/ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε  ΠΡΟΣ 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
ΣΧΕΤ:    1. Το µε αρ.πρωτ. 28734/11.9.18 έγγραφο της ∆/νσης Οικ/κού  µε 

την συνηµµένη σ’ αυτό υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο  17274/10.5.18 υπ’αρ. 
35/18 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοκείου Μαραθώνα που εκδόθηκε για λογ/σµό 
του Γεωργίου Μαγγίνα 

               
              2. Το µε αρ.πρωτ. 28735/11.9.18 έγγραφο της ∆/νσης Οικ/κού  µε 

την συνηµµένη σ’ αυτό υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο  17270/10.5.18 υπ’αρ. 
33/18 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοκείου Μαραθώνα που εκδόθηκε για λογ/σµό 
της «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ» 

 
 3. Οι µε αρ. πρωτ. 29749 & 29750/17.9.18 απόψεις της ∆/νσης 
Περ/ντος επι των αντιστοίχων ανω περιπτώσεων   

 
----000----- 

 
1. Κοινοποιήθηκαν στην υπηρεσία µας τα υπ’ανω (1) και (2) σχετικό έγγραφα 
της ∆/νσης Οικ/κού που απευθύνεται   στη ∆/νση Περ/ντος µε θέµα 
«∆ιατύπωση απόψεων» επι της  συνηµµένης σ’αυτά αντίστοιχης ∆/γής 
Πληρωµής και ειδικότερα:  
α) το (1) σχετικό αφορά στην υπ’ αριθµ. 35/18 ∆ιαταγής Πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα που εκδόθηκε για λογ/σµό του Γεωργίου Μαγγίνα η 
οποία επιδόθηκε στον ∆ήµο, χωρίς επιταγή εκτέλεσης,  στις 10/5/18 
(αρ.πρωτ.∆ήµου 17274/10.5.18) και αφορά σε αξιώσεις από επισκευές 
οχηµάτων ποσού <3.937,00>€ 
β) το (2) σχετικό αφορά στην υπ’ αριθµ. 33/18 ∆ιαταγής Πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα που εκδόθηκε για λογ/σµό της «ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ» η οποία επιδόθηκε στον ∆ήµο στις 10/5/18 
(αρ.πρωτ.∆ήµου 17270/10.5.18) και αφορά σε αξιώσεις από επισκευές 
οχηµάτων ποσού <6.293,01>€ και συνολικά αξιώσιµο µε την επιταγή ποσό 
<6.661,21>€ 
 
 
2.1. Κατά τη διάταξη του άρθρου 632 § 1 ΚΠολ∆, ο οφειλέτης κατά του οποίου 
στρέφεται η διαταγή πληρωµής έχει το δικαίωµα µέσα σε δεκαπέντε εργάσιµες 
ηµέρες από την επίδοση της να ασκήσει ανακοπή (όπως τούτο αναγράφεται 
και στο σώµα της ∆ιαταγής). Εάν, όµως, πρόκειται για το ∆ηµόσιο, η 
προθεσµία για την άσκηση ανακοπής κατά  ∆/γής πληρωµής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 10 του Κώδικα των νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου, το οποίο ισχύει 
και µετά την εισαγωγή του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, είναι τριάντα (30) 
ηµέρες, σε κάθε περίπτωση, έστω και αν αυτή ορίζεται µικρότερη, για τους 
άλλους διαδίκους (όπως µε την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 632 
ΚΠολ∆).  Περαιτέρω  κατά το άρθρο 147 § 2 ΚΠολ∆, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του ν. 3994/2011 και ισχύει, το χρονικό 
διάστηµα από 1η έως 31ης Αυγούστου δεν υπολογίζεται για την προθεσµία 
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του άρθρου 632 ΚΠολ∆, εν τούτοις, όταν πρόκειται για το ∆ηµόσιο, σύµφωνα 
µε το άρθρο 11 του Κώδικα των νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου, το οποίο, 
επίσης εξακολουθεί να ισχύει και µετά την εισαγωγή του ΚΠολ∆, η προθεσµία 
αυτή αναστέλλεται σε όλη τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (δηλαδή από 
1η Ιουλίου έως 15η Σεπτεµβρίου). 
 
2.2. Αν ο οφειλέτης ενδιαφέρεται να προκαλέσει την ακύρωση της διαταγής 
πληρωµής που εκδόθηκε εναντίον του, η ανακοπή του άρθρου 632 είναι το 
µοναδικό ένδικο βοήθηµα για να πετύχει το σκοπό του. Αν δεν ασκήσει την 
ανακοπή εµπρόθεσµα, η διαταγή ισχυροποιείται, οσοδήποτε 
ελαττωµατική και αν ήταν. Υπάρχει βέβαια κάποιο περιθώριο ακόµη 
εναντίωσης, στο πλαίσιο του άρθρου 633 § 2. Όµως και η ανακοπή του 
άρθρου 633 § 2 βασικά είναι η ανακοπή του άρθρου 632 µε ορισµένους 
(σηµαντικούς) περιορισµούς  

Με την υπ. αριθµ. 8/2017 απόφασή της η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε 
ότι: 

- Η διαταγή πληρωµής δεν αποκτά ισχύ δεδικασµένου, αν η κατ’ αυτής 
ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολ∆ απορριφθεί ως εκπρόθεσµη ή για 
τυπικούς λόγους. Το δεδικασµένο µιας τέτοιας απορριπτικής απόφασης 
εκτείνεται µόνο στο δικονοµικό ζήτηµα, που κρίθηκε. 

- Αντίθετα η τελεσίδικη κατ’ ουσίαν απόρριψη της ως άνω ανακοπής προκαλεί 
δεδικασµένο, που καλύπτει τις ενστάσεις που προτάθηκαν, καθώς και εκείνες 
που µπορούσαν να προταθούν και δεν προτάθηκαν, µε την εξαίρεση βέβαια 
εκείνων, που στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωµα, που µπορεί να ασκηθεί και 
µε κύρια αγωγή. 

Το  θέµα, το οποίο τέθηκε ως ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος στην 
Ολοµέλεια, ήταν, αν αποτελεί προϋπόθεση, για την εφαρµογή της διάταξης 
της παραγράφου 2 του άρθρου 633 ΚΠολ∆ και την άσκηση δεύτερης 
ανακοπής, η µη άσκηση εµπρόθεσµης ανακοπής του άρθρου 632 του ίδιου 
Κώδικα και αν εµποδίζει τη διαταγή πληρωµής να αποκτήσει ισχύ 
δεδικασµένου µόνον η απόρριψη της ανακοπής ως εκπρόθεσµης ή αν αυτό 
ισχύει και στην περίπτωση της απόρριψης της ανακοπής για τυπικούς λόγους. 
Οι διατάξεις των άρθρων 631, 632 παρ. 1 εδ. 1 και 633 ΚΠολ∆ ορίζουν ότι: Η 
διαταγή πληρωµής αποτελεί τίτλο εκτελεστό (631). Ο οφειλέτης κατά του 
οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωµής έχει το δικαίωµα µέσα σε δεκαπέντε 
εργάσιµες ηµέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία 
απευθύνεται στο καθ’ ύλην αρµόδιο δικαστήριο (632 παρ 1 εδ. 1). 

Αν η ανακοπή έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα και νόµιµα και οι λόγοι της είναι 
νόµιµοι και βάσιµοι, το δικαστήριο ακυρώνει τη διαταγή πληρωµής, 
διαφορετικά απορρίπτει την ανακοπή και επικυρώνει τη διαταγή πληρωµής 
(633 παρ. 1). 

Αν δεν έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα ανακοπή, εκείνος υπέρ του οποίου έχει 
εκδοθεί η διαταγή πληρωµής µπορεί να επιδώσει πάλι τη διαταγή στον 
οφειλέτη, ο οποίος έχει το δικαίωµα να ασκήσει την ανακοπή µέσα σε 
προθεσµία δέκα εργασίµων ηµερών από τη νέα επίδοση. 

Αν περάσει άπρακτη και η παραπάνω προθεσµία, η διαταγή πληρωµής 
αποκτά δύναµη δεδικασµένου και είναι δυνατόν να προσβληθεί µόνο µε 
αναψηλάφηση (633 παρ. 2). 
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Από το συνδυασµό των άνω διατάξεων και αυτών των 
άρθρων 322 και 330 ΚΠολ∆ συνάγονται τα ακόλουθα: Το δικαίωµα του 
οφειλέτη να ασκήσει την ανακοπή του άρθρου 633 παρ. 2 ΚΠολ∆ υφίσταται, 
όταν αυτός δεν έχει ασκήσει εµπρόθεσµα την ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 
1 του ΚΠολ∆, δηλαδή µέσα στη δεκαπενθήµερη προθεσµία από την πρώτη 
επίδοση της διαταγής πληρωµής, αλλά, για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, 
και όταν η ως άνω εµπροθέσµως ασκηθείσα ανακοπή απορριφθεί για λόγους 
τυπικούς, αφού στην περίπτωση αυτή η απορριφθείσα ανακοπή θεωρείται, ότι 
δεν έχει ασκηθεί, ενόψει του ότι µε την απόρριψή της για τέτοιους λόγους δεν 
επέρχονται τα αποτελέσµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 633 ΚΠολ∆, 
δηλαδή είτε η τελεσίδικη ακύρωση της διαταγής πληρωµής είτε η τελεσίδικη 
επικύρωσή της, και η διαταγή πληρωµής δεν αποκτά ισχύ δεδικασµένου. 

Η διαταγή πληρωµής δεν αποκτά ισχύ δεδικασµένου, αν η κατ’ αυτής 
ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολ∆ απορριφθεί ως εκπρόθεσµη ή για 
τυπικούς λόγους. Το δεδικασµένο µιας τέτοιας απορριπτικής απόφασης 
εκτείνεται µόνο στο δικονοµικό ζήτηµα, που κρίθηκε. 

Αντίθετα η τελεσίδικη κατ’ ουσίαν απόρριψη της ως άνω ανακοπής προκαλεί 
δεδικασµένο, που καλύπτει τις ενστάσεις που προτάθηκαν, καθώς και εκείνες 
που µπορούσαν να προταθούν και δεν προτάθηκαν, µε την εξαίρεση βέβαια 
εκείνων, που στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωµα, που µπορεί να ασκηθεί και 
µε κύρια αγωγή. 

 
 
 
3. Οι προκείµενες ∆ιαταγές Πληρωµής τέθηκαν σε γνώση της υπηρεσίας 
µας το πρώτον δια του ανω σχετικού εγγράφου .  
 
Όπως ανακύπτει από την επισηµείωση στο φύλλο της ∆/γών  
επιδόθηκαν στον ∆ήµο στις 10/5/18 και σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα η 
προθεσµία για άσκηση ανακοπής ήταν µέχρι την 10/6/18 η οποία 
παρήλθε άπρακτη και εποµένως οι ανω ∆ιαταγές είναι εκτελεστές δηλ. 
µπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση και συγκεκριµένα στην 1η αφού 
προηγουµένως επιδοθεί επιταγή εκτέλεσης και στην 2η άµεσα γιατι είχε 
κοινοποιηθεί µε επιταγή εκτέλεσης. 
 
Από όσα εκτέθηκαν ανωτέρω στην ενότητα (2.1-2.2)  η µόνη πλέον  
δυνατότητα που έχει ο οφειλέτης και εν προκειµένω ο ∆ήµος (λόγω της 
άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας  για άσκηση ανακοπής) είναι α) 
εφόσον γίνει 2η επίδοση (η οποία είναι δυνητική) των διαταγών για απόκτηση 
δεδικασµένου να ασκηθεί η ανακοπή της 10ηµερης προθεσµίας και β) εφόσον 
επιχειρηθεί εκτέλεση να ασκηθεί ανακοπή του αρ. 933 ΚΠολ∆ για ακύρωση 
της διαδικασίας εκτέλεσης , αµφότερες δε µε επιφυλακτικά αποτελέσµατα 
τελεσφόρησης.  
 
 
Κατόπιν τούτων, υποβάλλεται η παρούσα για την  κατεπείγουσα εισαγωγή της 
σε άµεση συνεδρίαση της Ο.Ε   προς λήψη απόφασης κατά την κρίση της για 
την άσκηση ή µη παντός προβλεπόµενου ενδίκου µέσου κατά των ανω 
διαταγών πληρωµής αφού βεβαίως πρωτίστως συνεκτιµηθούν και  ληφθούν 
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υπόψη και οι υπο (3) σχετικό  απόψεις της αρµόδιας υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος.   

 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Το µε αρ.πρωτ. 28734/11.9.18 έγγραφο της ∆/νσης Οικ/κού  µε την 

συνηµµένη σ’ αυτό υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο  17274/10.5.18 
υπ’ αρ. 35/18 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοκείου Μαραθώνα που 
εκδόθηκε για λογ/σµό του Γεωργίου Μαγγίνα 
� Το µε αρ. πρωτ. 28735/11.9.18 έγγραφο της ∆/νσης Οικ/κού  µε την 

συνηµµένη σ’ αυτό υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο  17270/10.5.18 
υπ’ αρ. 33/18 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοκείου Μαραθώνα που 
εκδόθηκε για λογ/σµό της «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ» 
� Τις µε αρ. πρωτ. 29749 & 29750/17.9.18 απόψεις της ∆/νσης Περ/ντος 

επι των αντιστοίχων ανω περιπτώσεων 
� Τη γνωµοδότηση- εισήγηση της νοµικής Υπηρεσίας 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ  

 
Μειοψηφούντων των κ.κ. Κοντάκη και Καρασαρλή για τους λόγους που 

ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
Την µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά των α) υπ’ αρ. 35/18 ∆ιαταγή 

Πληρωµής του Ειρηνοκείου Μαραθώνα που εκδόθηκε για λογ/σµό του 
Γεωργίου Μαγγίνα και β) υπ’ αρ. 33/18 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοκείου 
Μαραθώνα που εκδόθηκε για λογ/σµό της «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ 
ΟΕ». 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Τσούκας Παναγιώτης. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Κοντάκης Κυριάκος. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
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