
Απόφαση : 0170/2019 

ΤΜΗΜΑ VII 

 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11 Δεκεμβρίου 2018, με 

την ακόλουθη σύνθεση: Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του VII 

Τμήματος, Κωνσταντίνος Εφεντάκης και Δημήτριος Τσακανίκας, Σύμβουλοι, 

Παναγιώτης Παππίδας και Ιωάννης Νταλαχάνης (εισηγητής), Πάρεδροι, που 

μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο. 

Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας: Παραστάθηκε ο Αντεπίτροπος  της 

Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ευάγγελος Καραθανασόπουλος, κωλυομένης 

της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας. 

Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, Γραμματέας του VII Τμήματος. 

Για να δικάσει την από 2 Μαρτίου 2018 (Α.Β.Δ. …/2.3.2018) αίτηση 

των: 1) Σ… Κ… του Μ…, κατοίκου Γ…, (οδός Αγίου Τ…, αριθ. 17), 2) Ν… 

Λ… του Θ…, κατοίκου Γ… (οδός Γ…, αριθ. 265), 3) Α… Σ… του Ι…, κατοίκου 

Γ… (οδός Αγίου Ν…, αριθ. 90), 4) Υ… Γ… του Σ…, κατοίκου Γ… (οδός Α…, 

αριθ. 13) 5) Δ… Β…, κατοίκου Γ… (οδός Α.. Π… αριθ. 92), 6) Π…Ν… του Γ…, 

κατοίκου Γ… (οδός Κ…, αριθ. 15), 7) Γ… Μ… του Π…, κατοίκου Γλυφάδας 

(οδός Πατρών, αριθ. 100), 8) Νικολάου Παπαμαύρου του Μιχαήλ, κατοίκου 

Γλυφάδας (οδός Αγίου Νικολάου, αριθ. 15) και 9) Ελπινίκης Κάντσιου, 

κατοίκου Γλυφάδας (οδός Ροδόπης αριθ. 24), οι οποίοι δεν παραστάθηκαν. 

Για την αναστολή εκτέλεσης της ΕΜΠ οικ.803/15.11.2017 απόφασης 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Κατά α) του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπεί νόμιμα ο Υπουργός 

Οικονομικών, ο οποίος παραστάθηκε διά του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου 
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του Κράτους Παναγιώτη Λαμπρόπουλου και β) της δημοτικής ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.», η οποία δεν παραστάθηκε. 

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε: 

Τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψη 

της αίτησης. 

Τον Αντεπίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος 

πρότεινε την παραδοχή της αίτησης. 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.  

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου 

Σκέφθηκε κατά το νόμο και 

Αποφάσισε τα ακόλουθα: 

1. Με την κρινόμενη αίτηση, ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση της ΕΜΠ 

οικ. …/15.11.2017 απόφασης του Σ… Α… Δ… Α…, με την οποία καταλογίστηκε 

εις ολόκληρον σε βάρος των αιτούντων, υπό την ιδιότητά τους ως μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω δημοτικής εταιρείας, το ποσό των 

7.390,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο σύνολο των αποδοχών του προσωπικού, το 

οποίο φέρεται ότι απασχολήθηκε στην ανωτέρω εταιρεία, κατά παράβαση των 

διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. 

2. Κατά της ανωτέρω απόφασης έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως 

και παραμένει εκκρεμής η από 2.2.2018 (Α.Β.Δ. …/2.2.2018) έφεση των αιτούντων 

και, συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, για την οποία έχει καταβληθεί το προβλεπό-
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μενο παράβολο (βλ. τα σειράς Θ΄ 2466937 και 2078477 διπλότυπα είσπραξης 

τύπου Α΄ της Δ.Ο.Υ. Ψ…), έχει ασκηθεί παραδεκτώς και, ως εκ τούτου, πρέπει 

να εξεταστεί περαιτέρω ως προς τη βασιμότητά της, παρά την απουσία των 

αιτούντων και της ως άνω δημοτικής εταιρείας, αφού κλήθηκαν νόμιμα να 

παρασταθούν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης (βλ. τις από 1.6.2018 και 12, 19 

και 24.10.2018 εκθέσεις επιδόσεων των δικαστικών επιμελητών του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου Α… Κ… και Η… Κ…). 

3. Σύμφωνα με τα άρθρα 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, Α΄ 52), η αναστολή της εκτέλεσης καταλογιστικής 

πράξης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως 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 επανο-

ρθωθεί ή θα είναι δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης. 

4. Στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι η άμεση 

εκτέλεση της προσβαλλόμενης καταλογιστικής απόφασης θα επιφέρει σε αυτούς 

ανεπανόρθωτη, άλλως δυσχερώς επανορθώσιμη οικονομική βλάβη. Προς απόδειξη 

δε του άνω ισχυρισμού τους επικαλούνται και προσκομίζουν: i) ο πρώτος αιτών, 

αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016, 

από τα οποία προκύπτει ότι το συνολικό εισόδημά του κατά τα έτη αυτά ανήλθε 

στο ποσό των 43.056,66 ευρώ, 48.266,36 ευρώ και 48.284,95 ευρώ, αντίστοιχα, 
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ii) ο δεύτερος αιτών, αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων φορολογικών 

ετών 2014, 2015 και 2016, από τα οποία προκύπτει ότι το συνολικό εισόδημά 

του κατά τα έτη αυτά ανήλθε στο ποσό των 15.722,54 ευρώ, 17.291,99 ευρώ  

και 14.794,35 ευρώ, αντίστοιχα, iii) ο τρίτος αιτών, αντίγραφα εκκαθαριστικών 

σημειωμάτων φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016, από τα οποία προκύπτει 

ότι το συνολικό εισόδημά του κατά τα έτη αυτά ανήλθε στο ποσό των 22.686,92 

ευρώ, 24.951,08 ευρώ και 22.430,79 ευρώ, αντίστοιχα, iv) η τέταρτη αιτούσα, 

αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016, 

από τα οποία προκύπτει ότι το συνολικό εισόδημά της κατά τα έτη αυτά ανήλθε 

στο ποσό των 2.038,50 ευρώ, 8.896,50 ευρώ και 8.896,50 ευρώ, αντίστοιχα, v) ο 

πέμπτος αιτών, αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων φορολογικών ετών 2014, 

2015 και 2016, από τα οποία προκύπτει ότι το συνολικό εισόδημά του κατά τα 

έτη αυτά ανήλθε στο ποσό των 9.669,44 ευρώ , 5.898,75 ευρώ και 5.101,02 ευρώ, 

αντίστοιχα, vi) η έκτη αιτούσα, αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων φορο-

λογικών ετών 2014, 2015 και 2016, από τα οποία προκύπτει ότι το συνολικό 

εισόδημά της κατά τα έτη αυτά ανήλθε στο ποσό των 1.008,77 ευρώ, 58,61 ευρώ 

και 4,20 ευρώ, αντίστοιχα, vii) η έβδομη αιτούσα, αντίγραφα εκκαθαριστικών 

σημειωμάτων φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016, από τα οποία προκύπτει 

ότι το συνολικό εισόδημά της κατά τα έτη αυτά ανήλθε στο ποσό των 8.476,79 

ευρώ, 6.137,60 ευρώ και 15.565,08 ευρώ, αντίστοιχα, viii) ο όγδοος αιτών, αντί-

γραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016, 

από τα οποία προκύπτει ότι το συνολικό εισόδημά του κατά τα έτη αυτά ανήλθε 

στο ποσό των 7.219,48 ευρώ, 8.311,51 ευρώ και 6.643,16 ευρώ, αντίστοιχα και 
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ix) η ένατη αιτούσα, αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων φορολογικών 

ετών 2014, 2015 και 2016, από τα οποία προκύπτει ότι κατά το μεν έτος 2014 το 

συνολικό εισόδημά της ανήλθε στο ποσό των 3.317,18 ευρώ, κατά τα δε έτη 2015 

και 2016 δήλωσε μηδενικό εισόδημα, αντίστοιχα. Περαιτέρω, κατά τα γνωστά 

στο Δικαστήριο, με τις …, …, …, … και …/15.11.2017 αποφάσεις του Σ… Α… 

Δ… Α…, έχει καταλογιστεί, για την ίδια ως άνω αιτία, εις ολόκληρον σε βάρος 

των μεν πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτης, έκτης και όγδοου των αιτούντων και 

το συνολικό ποσό των 37.617,50 ευρώ, της δε έβδομης αυτών και το συνολικό 

ποσό των 22.787,50 ευρώ. 

5. Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο πιθανολογεί ότι η άμεση εκτέλεση 

της ως άνω καταλογιστικής απόφασης θα επιφέρει στους αιτούντες, δυσχερώς 

επανορθώσιμη, σε περίπτωση ευδοκίμησης της εκκρεμούς έφεσής τους, οικονομική 

βλάβη. Συνεπώς, η αίτηση πρέπει να γίνει εν όλω δεκτή και να ανασταλεί η 

εκτέλεση της ΕΜΠ οικ. …/15.11.2017 απόφασης του Σ… Α… Δ… Α…, μέχρι να 

εκδοθεί οριστική απόφαση επί της εκκρεμούς έφεσης, που οι αιτούντες έχουν 

ασκήσει κατά της απόφασης αυτής, ή να καταργηθεί η ανοιγείσα με την έφεση αυτή 

δίκη. Τέλος πρέπει και διαταχθεί η απόδοση του κατατεθέντος παραβόλου στους 

αιτούντες (βλ. άρθρο 73 παρ. 4 του κυρωθέντος με τον ν. 4129/2013 Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, Α΄ 52). 

Για τους λόγους αυτούς 

Δέχεται εν όλω την αίτηση και αναστέλλει την εκτέλεση της ΕΜΠ οικ. 

…/15.11.2017 απόφασης του Σ… Α… Δ… Α…, μέχρι να εκδοθεί οριστική 
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απόφαση επί της εκκρεμούς έφεσης, που οι αιτούντες έχουν ασκήσει κατά της 

απόφασης αυτής, ή να καταργηθεί η ανοιγείσα με την έφεση αυτή δίκη. 

Διατάσσει την απόδοση του κατατεθέντος παραβόλου στους αιτούντες. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 8 Ιανουαρίου 2019. 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ 

 

   ΑΝΝΑ ΛΙΓΩΜΕΝΟΥ                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 12 

Φεβρουαρίου 2019.          

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    ΑΝΝΑ ΛΙΓΩΜΕΝΟΥ                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 


