
Απόφαση : 1448/2017 

ΤΜΗΜΑ VII 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Ιουνίου 2017 με την 

ακόλουθη σύνθεση: Δημήτριος Τσακανίκας, Προεδρεύων Σύμβουλος του 

Τμήματος που αναπληρώνει νόμιμα την Πρόεδρο του Τμήματος Άννα 

Λιγωμένου, Αντιπρόεδρο, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου και Γεωργία 

Παπαναγοπούλου, Σύμβουλοι, Ευθύμιος Καρβέλης και Παναγιώτης Παππίδας 

(εισηγητής), Πάρεδροι, που μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο. 

Γενικός Επίτροπος Επικρατείας: Παραστάθηκε ο Επίτροπος 

Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντώνιος Νικητάκης, ως νόμιμος 

αναπληρωτής του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο 

οποίος είχε κώλυμα. 

Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, Γραμματέας του VII Τμήματος. 

Για  να δικάσει την από 6.2.2017 (ΑΒΔ …/6.2.2017) αίτηση των: 1) Κ… 

Α… του Φ…, κατοίκου Π… Η… (Λ… Μ…, Κ… 18), 2) Φ… Α… του Χ…, 

κατοίκου Π… Η… (Αγ. Η…), 3) Ι… Α… του Δ…, κατοίκου Π… Η… (Ρ… 

Φ… 1), 4) Α… Γ… του Κ…, κατοίκου Π… Η… (Αγ. Α… 10), 5) Χ… Κ… του 

Ι…, κατοίκου Π… Η… (28ης Οκτωβρίου), 6) Γ… Κ… του Δ…, κατοίκου Π… 

Η…  (Γ…), 7) Α… Μ… του Δ…, κατοίκου Π… Η… (Μ…), 8) Α… Μ… του 

Ι…, κατοίκου Π… Η… (Β…), 9) Χ… Μ…του Π…, κατοίκου Π… Η… (Λ… 

12), 10) Κ… χήρας Ν… Ν…, κατοίκου Π… Η…  (Α… 8),      11) Δ… Ν… του 

Ν…, κατοίκου Π… Η…  (Β… 10), 12) Σ… Ν… του Ν…, κατοίκου Η… Κ… 

(Μ… 74), 13) Φ… Π… του Ι…, κατοίκου Π… Η… (Κ… 33), 14) Π… Σ… του 

Δ…, κατοίκου Π… Η… (Α…), 15) Φ… Τ… του Α…, κατοίκου Π… Η… (Ρ… 
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Φ… 97), 16) Γ… Τ… του Ν…, κατοίκου Π… Η… (Λ…), 17) Γ…Χ… του Ν…, 

κατοίκου Α… (Δ… 6), 18) Μ…-Ά…Χ… του Ν…, κατοίκου Π… Α…(Α… 14), 

19) Α… Χ… του Ν…, κατοίκου Π… Α… (Ρ… Φ… 78) και 20) Σ… Χ… του 

Ν…, κατοίκου Π… Η… (Ο… 18-20), οι οποίοι παραστάθηκαν διά του 

πληρεξούσιου δικηγόρου τους Μ… Μ… (ΑΜ ΔΣΑ …), 

κατά  του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπεί νόμιμα ο Υπουργός 

Οικονομικών, ο οποίος παραστάθηκε διά του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους Κ… Π…, 

κατά του Δήμου Πύργου Η…, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ο οποίος 

δεν παραστάθηκε και 

κατά του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό Η…. 

Με την αίτηση αυτή ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση και να χορηγηθεί 

προσωρινή διαταγή για την αναστολή της εκτέλεσης α) της …/2015 πράξης του 

Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία καταλογίστηκαν υπέρ 

του καθ’ ου η αίτηση Δήμου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον οι ίδιοι οι 

αιτούντες ή οι αποβιώσαντες δικαιοπάροχοί τους με τα εκεί αναφερόμενα ποσά, 

που φέρεται ότι αντιστοιχούν σε ελλείμματα που δημιουργήθηκαν από 

υπαιτιότητα των καθ’ ων ο καταλογισμός στη χρηματική διαχείριση του 

οικονομικού έτους 2000 του υπέρ ου ο καταλογισμός Δήμου από την πληρωμή 

μη νόμιμων δαπανών και συγκεκριμένα ο πρώτος και ο δέκατος πέμπτος από 

αυτούς με το ποσό των 6.714,35 ευρώ, ο δεύτερος, ο τέταρτος, ο όγδοος,             

ο δέκατος τέταρτος και ο δέκατος έκτος με το ποσό των 2.716,59 ευρώ, ο τρίτος 

με το ποσό των 5.407,48 ευρώ, ο πέμπτος με το ποσό των 5.552,47 ευρώ, ο 
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έκτος με το ποσό των 7.509,84 ευρώ, ο έβδομος με το ποσό των 1.625,96 ευρώ, 

ο ένατος με το ποσό των 1.373,45, ο αποβιώσας σύζυγος της δέκατης και 

πατέρας του ενδέκατου και της δωδέκατης με το ποσό των 11.958,70 ευρώ και ο 

δέκατος τρίτος και ο αποβιώσας πατέρας του δέκατου έβδομου, της δέκατης 

όγδοης, της δέκατης ένατης και της εικοστής με το ποσό των 11.735,81 ευρώ 

και β) της από 23.2.2004 έκθεσης ελέγχου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου στον Νομό Η…. 

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε: 

Τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων, ο οποίος ζήτησε την 

παραδοχή της αίτησης, 

Τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψη 

της αίτησης και 

Τον Επίτροπο Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος πρότεινε 

την παραδοχή της αίτησης. 

Μετά  τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.  

Αφού μελέτησε τη δικογραφία, 

Σκέφτηκε σύμφωνα με τον νόμο και 

Αποφάσισε τα ακόλουθα: 

Ι. Με την κρινόμενη αίτηση ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση και να 

χορηγηθεί προσωρινή διαταγή για την αναστολή της εκτέλεσης της …/2015 

πράξης του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της από 23.2.2004 

έκθεσης ελέγχου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό Η…. Η 

αίτηση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη κατά το μέρος που στρέφεται 
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κατά α) του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό Η…, διότι το 

Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα, αλλά είναι 

ενταγμένο στην οργανωτική δομή του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο 

εκπροσωπείται στην παρούσα δίκη και β) της από 23.2.2004 έκθεσης ελέγχου 

του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό Η…, διότι η πράξη αυτή 

στερείται εκτελεστότητας (βλ. αποφ. …/2016 VII Τμ.). Κατά τα λοιπά και με 

δεδομένο ότι κατά της …/2015 πράξης του Β΄ Κλιμακίου έχει ασκηθεί 

νομότυπα και εμπρόθεσμα και παραμένει εκκρεμής η από 2.2.2017 (ΑΒΔ …/ 

2.2.2017) έφεση των αιτούντων, η αίτηση αυτή, για την οποία έχει καταβληθεί 

το προβλεπόμενο παράβολο (βλ. τα 2729571, 2729557, 2729566, 2729556, 

2729561, 2729572, 2729554, 2729555, 2729563, 2729569, 3143518, 3143517, 

2729573, 2729564, 2729570, 2729559, 5030739, 5030737, 3143516, 3143515 

και 2936188 σειράς Α έντυπα παράβολα Δημοσίου), έχει ασκηθεί παραδεκτά 

και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς τη νομική και την ουσιαστική 

βασιμότητά της, παρά την απουσία του Δήμου Πύργου Η…, ο οποίος έχει 

κλητευτεί νόμιμα και εμπρόθεσμα για να παραστεί κατά τη συζήτηση της 

υπόθεσης στην παρούσα δικάσιμο (βλ. την από 6.3.2016 έκθεση επίδοσης της 

υπαλλήλου του Δήμου Πύργου Ηλείας Α… Π…). 

II. Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 51 παρ. 1 και 2 του 

π.δ/τος 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου 

διατάξεων» (Α΄ 304) (βλ. και άρθρο 84 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, ΦΕΚ Α΄ 52), η 

αναστολή της εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί 
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νόμιμα και εμπρόθεσμα και παραμένει εκκρεμής έφεση, μπορεί να διαταχθεί με 

απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον πιθανολογείται ότι από την 

εκτέλεσή της απειλείται άμεσος κίνδυνος οικονομικής ή άλλης βλάβης του 

αιτούντος, η οποία δε θα μπορεί να επανορθωθεί ή θα είναι δυσχερώς 

επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης. Αντίθετα, η πιθανολό-

γηση της ευδοκίμησης της έφεσης δε δικαιολογεί τη χορήγηση της αναστολής, 

διότι αυτή, ως μέτρο προσωρινής προστασίας με επείγοντα χαρακτήρα, δε 

συνάδει με την έρευνα της βασιμότητας των λόγων της έφεσης (πρβλ. αποφ. 

…/2017, …/2016 VII Τμ.). Αν όμως αποδεικνύεται παραχρήμα η συνδρομή 

πραγματικών περιστατικών, τα οποία δεν πιθανολογούν απλώς, αλλά καθιστούν 

σχεδόν βέβαιη την ευδοκίμηση της έφεσης, δικαιολογείται η χορήγηση της 

αναστολής, ανεξάρτητα μάλιστα από τυχόν κίνδυνο οικονομικής ή άλλης 

βλάβης του αιτούντος από την εκτέλεση της καθ’ ης η αίτηση πράξης σε 

περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης. 

III. Στην προκείμενη περίπτωση, οι αιτούντες ζητούν να ανασταλεί η 

εκτέλεση και να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή για την αναστολή της εκτέλεσης 

της …/2015 πράξης του Β΄ Κλιμακίου, προβάλλοντας ότι η έφεσή τους κατά της 

πράξης αυτής είναι προδήλως βάσιμη και ότι η άμεση εκτέλεση της εν λόγω 

πράξης θα προκαλέσει στους ίδιους και στις οικογένειές τους ανεπανόρθωτη 

οικονομική βλάβη. Προς απόδειξη του δεύτερου λόγου προσκομίζουν αντίγραφα 

των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για το φορολογικό 

έτος 2015 (ο δέκατος πέμπτος προσκομίζει αντίγραφο της πράξης διοικητικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014), σύμφωνα με 
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τις οποίες το αντίστοιχο συνολικό εισόδημά τους ανήλθε σε 22.186,66 ευρώ για 

τον πρώτο από αυτούς, 15.744,60 ευρώ για τον δεύτερο, 30.361,64 ευρώ για τον 

τρίτο, 17.013,64 ευρώ για τον τέταρτο, 9.013,41 ευρώ για τον πέμπτο, 17.753,11 

ευρώ για τον έκτο, 38.496,52 ευρώ για τον έβδομο, 11.990,23 ευρώ για τον 

όγδοο και 17.267,09 ευρώ για τη σύζυγό του, 10.629,67 ευρώ για τον ένατο, 

31.334,12 ευρώ για τη δέκατη, 28.516,24 ευρώ για τον ενδέκατο, 25.949,91 

ευρώ για τη δωδέκατη, 28.772,93 ευρώ για τον δέκατο τρίτο, 6.819,07 ευρώ για 

τον δέκατο τέταρτο, 29.120,90 ευρώ για τον δέκατο πέμπτο και 24.505,32 ευρώ 

για τον δέκατο έκτο. Επιπλέον, προσκομίζουν ο δεύτερος αιτών αντίγραφο του 

από 29.4.2015 εξιτηρίου του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Πατρών, σύμφωνα με το οποίο του έχει διαγνωστεί κακόηθες 

νεόπλασμα του θυρεοειδούς αδένα, ο όγδοος αντίγραφα α) του 2393/31.1.2017 

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Π… Η…, σύμφωνα με το 

οποίο είναι πατέρας δύο ενήλικων τέκνων, β) της από 12.9.2016 βεβαίωσης του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία ο υιός του Ι… Μ… 

είναι φοιτητής του εν λόγω Τμήματος, γ) του από 23.9.2016 πιστοποιητικού του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την οποία η 

θυγατέρα του Παναγιώτα-Μαρία Μ… είναι φοιτήτρια του εν λόγω Τμήματος, δ) 

της …/13.1.2017 ιατρικής βεβαίωσης-γνωμάτευσης της Επιμελήτριας Α΄ της 

Νοσοκομειακής Μονάδας Αμαλιάδας του Γενικού Νοσοκομείου Η…, σύμφωνα 

με την οποία ο ίδιος πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ε) της 
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105/8.1.2012 και της από 8.1.2017 ιατρικής βεβαίωσης-γνωμάτευσης του 

Συντονιστή-Διευθυντή της Κλινικής-Τμήματος ΤΕΠ΄ του Γενικού Νοσοκομείου 

Πειραιά «Τζάνειο», σύμφωνα με την οποία η θυγατέρα του πιθανώς πάσχει από 

αυτοάνοση νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα και ο δέκατος έκτος αντίγραφα των 

από 18.12.2014, 16.1.2015, 23.9.2015, 9.10.2015, 16.10.2015, 23.10.2015, 

30.10.2015, 6.11.2015, 13.11.2015 και 27.2.2016 εξιτηρίων του Περιφερειακού 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, σύμφωνα με τα οποία του 

έχει διαγνωστεί κακόηθες νεόπλασμα του ουρητήρα και της ουροδόχου κύστης, 

υπερπλασία του προστάτη και σπονδυλική στένωση. Εξάλλου, από το …/ 

9.2.2017 πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του Δημάρχου Π… Η… 

προκύπτει ότι ο πατέρας του δέκατου έβδομου, της δέκατης όγδοης, της δέκατης 

ένατης και της εικοστής από τους αιτούντες αποβίωσε στον Π… Η… στις 

23.8.2006, ενώ η προσβαλλόμενη καταλογιστική πράξη εκδόθηκε στις 5.2.2015. 

Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγινα δεκτά στην προηγούμενη 

σκέψη, το Δικαστήριο, συνεκτιμώντας το ύψος των καταλογισθέντων για 

καθέναν από τους λοιπούς αιτούντες ποσών, πιθανολογεί ότι α) ο δεύτερος, ο 

τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος, ο όγδοος, ο ένατος, ο δέκατος τέταρτος και ο 

δέκατος έκτος από τους αιτούντες κινδυνεύουν να υποστούν δυσχερώς 

επανορθώσιμη οικονομική βλάβη από την άμεση, έστω μερική, εκτέλεση της 

καθ’ ης η αίτηση πράξης σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσής τους, συνεπώς 

η αίτησή τους πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί εν όλω ως προς αυτούς                        

η εκτέλεση της εν λόγω πράξης, β) ο πρώτος, ο τρίτος, η δέκατη, ο ενδέκατος, η 

δωδέκατη, ο δέκατος τρίτος και ο δέκατος πέμπτος από τους αιτούντες 
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κινδυνεύουν να υποστούν δυσχερώς επανορθώσιμη οικονομική βλάβη από την 

άμεση ολική εκτέλεση της καθ’ ης η αίτηση πράξης σε περίπτωση ευδοκίμησης 

της έφεσής τους, συνεπώς η αίτησή τους πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να 

ανασταλεί η εκτέλεση της εν λόγω πράξης ως προς τον πρώτο, τη δέκατη, τον 

ενδέκατο, τη δωδέκατη, τον δέκατο τρίτο και τον δέκατο πέμπτο για το πέραν 

των 1.500,00 ευρώ ποσό και ως προς τον τρίτο για το πέραν των 2.000,00 ευρώ 

ποσό, γ) ο έβδομος αιτών δεν κινδυνεύει να υποστεί δυσχερώς επανορθώσιμη 

οικονομική ή άλλη βλάβη από την άμεση, έστω μερική, εκτέλεση της καθ’ ης η 

αίτηση πράξης σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσής του, επιπλέον δε, η 

πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της έφεσής του κατά της πράξης αυτής δε 

δικαιολογεί τη χορήγηση της αναστολής, συνεπώς η αίτησή του πρέπει να 

απορριφθεί και δ) η ευδοκίμηση της έφεσης του δέκατου έβδομου, της δέκατης 

όγδοης, της δέκατης ένατης και της εικοστής από τους αιτούντες κατά της …/ 

2015 πράξης του Β΄ Κλιμακίου είναι σχεδόν βέβαιη, καθώς από το ../9.2.2017 

πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του Δημάρχου Π… Η… αποδεικνύεται 

παραχρήμα ότι η πράξη αυτή έχει εκδοθεί κατ’ ανύπαρκτου προσώπου, συνεπώς 

η αίτησή τους πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί εν όλω ως προς αυτούς η 

εκτέλεση της εν λόγω πράξης. Τέλος, το αίτημα για τη χορήγηση προσωρινής 

διαταγής για την αναστολή της εκτέλεσης της πράξης αυτής είναι πλέον άνευ 

αντικειμένου, καθώς η αιτούμενη προσωρινή διαταγή έχει ήδη χορηγηθεί με το 

από 8.2.2017 σημείωμα της Προέδρου του VII Τμήματος, Αντιπροέδρου Άννας 

Λιγωμένου (βλ. αποφ. …/2017 VII Τμ.). 
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ΙV. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει α) να γίνει δεκτή η αίτηση και 

να ανασταλεί εν όλω η εκτέλεση της …/2015 πράξης του Β΄ Κλιμακίου ως προς 

τον δεύτερο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο, τον όγδοο, τον ένατο, τον 

δέκατο τέταρτο, τον δέκατο έκτο, τον δέκατο έβδομο, τη δέκατη όγδοη, τη 

δέκατη ένατη και την εικοστή από τους αιτούντες μέχρι να εκδοθεί οριστική 

απόφαση επί της έφεσής τους κατά της πράξης αυτής ή να καταργηθεί η 

ανοιγείσα με την έφεση δίκη, β) να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση και να 

ανασταλεί η εκτέλεση της ίδιας πράξης ως προς τον πρώτο, τη δέκατη, τον 

ενδέκατο, τη δωδέκατη, τον δέκατο τρίτο και τον δέκατο πέμπτο για το πέραν 

των 1.500,00 ευρώ ποσό και ως προς τον τρίτο για το πέραν των 2.000,00 ευρώ 

ποσό μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της έφεσής τους κατά της πράξης 

αυτής ή να καταργηθεί η ανοιγείσα με την έφεση δίκη και γ) ως προς τον 

έβδομο αιτούντα πρέπει να απορριφθεί η αίτηση, πρέπει δε να διαταχθεί η 

απόδοση στους αιτούντες, η αίτηση των οποίων γίνεται εν όλω ή εν μέρει δεκτή, 

του κατατεθέντος από αυτούς παραβόλου, η κατάπτωση υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου του κατατεθέντος από τον έβδομο αιτούντα παραβόλου και, κατ’ 

εκτίμηση των περιστάσεων, η απαλλαγή του Ελληνικού Δημοσίου και του 

Δήμου Π… Η… από τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων, η αίτηση των οποίων 

γίνεται εν όλω ή εν μέρει δεκτή. 

Για τους λόγους αυτούς 

Απορρίπτει την αίτηση ως προς τον έβδομο αιτούντα, 

Δέχεται την αίτηση του δεύτερου, του τέταρτου, του πέμπτου, του έκτου, 

του όγδοου, του ένατου, του δέκατου τέταρτου, του δέκατου έκτου, του δέκατου 
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έβδομου, της δέκατης όγδοης, της δέκατης ένατης και της εικοστής από τους 

αιτούντες κατά το μέρος που στρέφεται κατά της …/2015 πράξης του Β΄ 

Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

Αναστέλλει εν όλω ως προς τον δεύτερο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον 

έκτο, τον όγδοο, τον ένατο, τον δέκατο τέταρτο, τον δέκατο έκτο, τον δέκατο 

έβδομο, τη δέκατη όγδοη, τη δέκατη ένατη και την εικοστή από τους αιτούντες 

την εκτέλεση της …/2015 πράξης του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της έφεσής τους κατά της πράξης αυτής 

ή μέχρι να καταργηθεί η ανοιγείσα με την έφεση δίκη, 

Δέχεται εν μέρει την αίτηση του πρώτου, του τρίτου, της δέκατης, του 

ενδέκατου, της δωδέκατης, του δέκατου τρίτου και του δέκατου πέμπτου από 

τους αιτούντες κατά το μέρος που στρέφεται κατά της …/2015 πράξης του Β΄ 

Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

Αναστέλλει ως προς τον πρώτο, τη δέκατη, τον ενδέκατο, τη δωδέκατη, 

τον δέκατο τρίτο και τον δέκατο πέμπτο από τους αιτούντες την εκτέλεση της 

…/2015 πράξης του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πέραν των 

1.500,00 ευρώ ποσό μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της έφεσής τους 

κατά της πράξης αυτής ή μέχρι να καταργηθεί η ανοιγείσα με την έφεση δίκη, 

Αναστέλλει ως προς τον τρίτο αιτούντα την εκτέλεση της …/2015 πράξης 

του Β΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πέραν των 2.000,00 ευρώ 

ποσό μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της έφεσής του κατά της πράξης 

αυτής ή μέχρι να καταργηθεί η ανοιγείσα με την έφεση δίκη, 
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Διατάσσει την κατάπτωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου του 

κατατεθέντος από τον έβδομο αιτούντα παραβόλου, 

Διατάσσει την απόδοση στους αιτούντες, η αίτηση των οποίων έγινε εν 

όλω ή εν μέρει δεκτή, του κατατεθέντος από αυτούς παραβόλου και 

Απαλλάσσει το Ελληνικό Δημόσιο και το Δήμο Π… Η… από τα 

δικαστικά έξοδα των αιτούντων, η αίτηση των οποίων έγινε εν όλω ή εν μέρει 

δεκτή. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 29 Ιουνίου 2017. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ 

     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΙΔΑΣ 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 23 

Αυγούστου 2017.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

      ΑΝΝΑ ΛΙΓΩΜΕΝΟΥ                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 


