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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης προς άσκηση ενδίκου µέσου ανακοπής και    
            αίτησης αναστολής     
            
Σχετ:  1. Τα απο 6.4.15 και µε αρ.πρωτ.εισερχ. στον ∆ήµο  8977/7.4.15 και  
          9881/21.4.15 κοινοποιηθέντα εκτελεστά απόγραφα της µε αρ. 3221/14  
          απόφασης του ΕφΑθ µε τις παραπόδας αυτών επιταγές εκτέλεσης. 
          2. το µε αρ.πρωτ. 10424/27.4.15  Έγγραφo. 
          3. η µε αρ.πρωτ. 10862/29.4.15 Εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου. 
          4. οι µε αρ.κατ. 48182/5988/29.4.15 & 48198/560/29.4.15 ασκηθείσες 
             ανακοπή και αίτηση αναστολής  
          5. Το µε αρ.πρωτ.10919/29.4.15 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας 
             

------000------ 
 
Με την 1η εξ αυτών επιταγή (αρ.πρωτ. 8977/15) , επιτάσσεται ο ∆ήµος στην 

πληρωµή και καταβολή των αποδοχών των εργαζοµένων που αφορά η µε 

αρ.3221/14 απόφαση του ΕφΑθ, σύµφωνα µε την στο διατακτικό αυτής 

απασχόλησή τους ως αορίστου χρόνου. 

 

Με την 2η επιταγή (αρ.πρωτ. 9881/15), επιτάσσεται ο ∆ήµος στη πληρωµή του 

αναφερόµενου σ' αυτή ποσού για κάθε ένα εργαζόµενο που αφορά στην 

διαταχθείσα µε την απόφαση χρηµατική ποινή για κάθε ηµέρα µη συµµόρφωσης 

στο διατακτικό της απόφασης από της κοινοποίησής της την 1.7.14 έως σήµερα, 

επικειµένης και επαπειλουµένης της αναγκαστικής εκτέλεσής της . 

 

Από πλευράς µας, λόγω του άµεσου κινδύνου παρέλευσης της δικονοµικής 

προθεσµίας αλλά και της απειλουµένης αναγκαστικής εκτέλεσης και της εξ αυτού 

του λόγου υφισταµένης άµεσης και επιτακτικής ανάγκης νοµικής αντίδρασης   

προς παρεµπόδισή της, χορηγήθηκε κατ'αρ. 58 παρ. 2 ν. 3852/10, στον Νοµικό 

Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Ι. Βασιλείου η υπο άνω σχετικό (3) άµεση εξουσιοδότηση 



∆ηµάρχου και κατατέθηκαν οι υπο σχετ. (4) ανακοπή και αίτηση αναστολής, οι 

οποίες δόθηκαν αυθηµερόν προς κοινοποίηση µε δικαστικό επιµελητή.  

 

Ως εκ των ανωτέρω συντρέχει νόµιµη περίπτωση λήψης σχετικής απόφασης από 

την Οικονοµική Επιτροπή προς έγκριση της υπο σχετ. (3) εξουσιοδότησης 

∆ηµάρχου καθώς και των ασκηθέντων ενδίκων µέσων της ανακοπής και 

αναστολής. 
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