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Από το πρακτικό της 22/07/2015

Αριθ. Απόφασης: 121/2015
ΘΕΜΑ: Απόφαση περί της άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά ∆ιαταγής Πληρωµής
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22ην του µήνα Ιουλίου του έτους 2015 ηµέρα της
εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 µεσ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την
10091/17-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη
απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες ήταν:
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος) 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος (µέλος), 4)
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, (µέλος) 5) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, (µέλος) 6) Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος),
7)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 8) Αποστολίδου Μαρία (µέλος).
Απόντες:1) Ράπτου Όλγα (µέλος).
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παργρ. 1 περίπτωση ιγ’ του ν. 3852/2010, «Η οικονοµική επιτροπή αποφασίζει
για την άσκηση όλων των ενδίκων µέσω και ενδίκων βοηθηµάτων».
Για τον λόγο αυτόν θέτουµε υπόψη σας το γεγονός της από 14-07-2015 επίδοσης στην Υπηρεσία µας της
υπ΄αριθµ. 2526/2015 ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε µετά από αίτηση
3 φυσικών προσώπων (εργαζόµενοι στον ∆ήµο µας µε δίµηνες συµβάσεις κατά την περίοδο 27-4 έως και 2606-2015).
Με την ανωτέρω διαταγή το ∆ικαστήριο διατάσσει τον ∆ήµο µας να καταβάλει στους αιτούντες αναλυτικά τα
ποσά που παρατίθενται και συνολικά, µαζί µε τις δικαστικές δαπάνες, το πόσο των 5.603,42€ επειδή
εργάστηκαν και δεν αµείφθηκαν έως σήµερα. Η καταβολή των δεδουλευµένων δεν πραγµατοποιήθηκε διότι η
Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δε θεώρησε νόµιµη τη δαπάνη και εξέδωσε την υπ΄ αριθµ.
67/2015 Πράξη, η οποία απαντήθηκε από τον ∆ήµο µας και η απάντησή του δεν έγινε δεκτή, ώστε απεστάλη
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο και θα αποφανθεί τελικώς.
Επισυνάπτεται, σύµφωνα µε το άρθρο 72 ν. 3852/2015, η απαραίτητη γνωµοδότηση του δικηγόρου του
∆ήµου κ. ∆ιονυσίου ∆ήµου σύµφωνα µε την οποία: «Η ανωτέρω υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η ανωτέρω
διαταγή πληρωµής αφορά αξιώσεις καταβολής µισθού και προέρχεται από προσηκόντως εκτελεσµένη σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικού δικαίου λόγοι που θα
πιθανολογούσαν την ευδοκίµηση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής, µε αποτέλεσµα ο ∆ήµος µας να
υποχρεωθεί να πληρώσει στο απώτερο µέλλον επιβαρυνόµενος µε τόκους και δικαστικές δαπάνες».

Σηµειώνεται ότι στην επιταγή προς πληρωµή δεν διαλαµβάνονται τόκοι, κάτι το οποίο είναι προς το συµφέρον
του δήµου µας.

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπής να λάβει απόφαση για την άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της ανωτέρω
υπ΄αριθµ. 2526/2015 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ.
την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την µη άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αριθ. 2526/2015 απόφασης διαταγής πληρωµής του
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά µε την καταβολή δεδουλευµένων σε εργαζόµενους του ∆ήµου.
Β) Εξουσιοδοτεί και παρέχει εντολή προς τον ∆ικηγόρο του ∆ήµου κο ∆ιονύσιο ∆ήµου να µεταβεί στο αρµόδιο
γραφείο και να ζητήσει να εκδοθεί πιστοποιητικό παραιτήσεως από τα ένδικα µέσα για τον ∆ήµο Αµπελοκήπων
– Μενεµένης ως προς την υπ’ αριθ. 2526/2015 απόφασης διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου
Θεσσαλονίκης.
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 121/2015.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Αµπελόκηποι 23/07/2015
Ακριβές Απόσπασµα
Η Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ

