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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης προς άσκηση ενδίκου μέσου ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά του υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερχ. στο Δήμο Διονύσου 8976/07.04.2015 κοινοποιηθέντος εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθ. 

3221/2014 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών με την παρά πόδας αυτού επιταγή εκτέλεσης». 

 

 

   Με το υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. 8976/07.04.2015 επιδόθηκε στο Δήμο Διονύσου εκτελεστό απόγραφο της αριθ. 

3221/2014 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών με την αντίστοιχη επιταγή εκτέλεσης για τρεις (3) 

από τους εννέα (9) εργαζόμενους, που αφορά η απόφαση. 

 

   Από την ανωτέρω επιταγή εκτέλεσης ζητείται η συμμόρφωση του Δήμου Διονύσου στο διατακτικό της 

απόφασης του Εφετείου, στο οποίο επιτάσσεται ο Δήμος στην πληρωμή και καταβολή των αποδοχών των 

εργαζομένων σύμφωνα με την στο διατακτικό αυτής απασχόλησής τους ως αορίστου χρόνου. 

 

   Επίσης, προβάλλοντας λόγους μη συμμόρφωσης στο διατακτικό της απόφασης από της κοινοποιήσεώς της 

την 01.07.2014 έως σήμερα, επιτάσσουν το Δήμο στην πληρωμή του ποσού των 33.810,20 € για κάθε ένα 

εργαζόμενο, επικειμένης και επαπειλουμένης της αναγκαστικής εκτέλεσής της. 

 

 Ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη το άρθρο 72 “Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες” του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) και το υπ’ αριθ. πρωτ. 11655/06.05.2015 έγγραφο της Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου μας  προτείνουμε  όπως  ληφθεί σχετική  απόφαση  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 

εγκρίνει την άσκηση ενδίκου μέσου ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της με αριθ. πρωτ. 8976/2015 

επιταγής εκτέλεσης από το Δικηγόρο του Δήμου κ. Ιωάννη Βασιλείου, λόγω του κατεπείγοντος κινδύνου 

παρέλευσης προθεσμίας. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ 

 

 
 
 

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 



 

Συνημμένα: 

1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 11655/06.05.2015 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας 

Κοινοποίηση: 

1. Νομική Υπηρεσία 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Γραφείο Αντιδημάρχου Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού 

3. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας 

Αρχείο: 

1. Γενικό Αρχείο 

 


