
     
                  

                                                                                                                                    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               21.12.2017 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 238/2017 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄ αριθ. 5471/2017 απόφασης Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τμήμα Ι’ 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Δεκέμβρη, του έτους 2017, ημέρα 

της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

25549/12.12.2017 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.  

   

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4) Λαδάς 

Παράσχος (μέλος) 5) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος) 6) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 7) Αβραμίδης Κυριάκος 

(μέλος)  8) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος).   

  Απόντες: 1) Λαϊνάκου Αφροδίτη. 

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

  

Ο πρόεδρος, εισηγήθηκε το 2
ο
  Έκτακτο θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη 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 τα εξής: 

Την 19-12-2017 επιδόθηκε αρμοδίως στην Υπηρεσία μας  η υπ΄αριθμ. 5471/2017 απόφαση του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τμήμα Ι’, η οποία υποχρεώνει τον Δήμο μας να καταβάλλει στον 

ενάγοντα το ποσό των 910,30€ νομιμοτόκως έως την εξόφλησή του.  

 

Οι ΟΤΑ νομιμοποιούνται να εξοφλήσουν οφειλές που προκύπτουν μόνον βάσει τελεσιδίκων δικαστικών 

αποφάσεων,  είτε μετά από άσκηση ενδίκου μέσου είτε μετά από απόφαση να μην ασκηθεί ένδικο μέσο, 

αναλόγως της κρίσεως της Επιτροπής. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 633 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η τελεσιδικία της απόφασης επέρχεται είτε: 

1.με την άσκηση ενδίκου μέσου κατά αυτής εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την επίδοση και την εκδίκαση 

αυτού 

2. από την παρέλευση της προθεσμίας απράκτου, ήτοι από τη μη άσκηση εγκαίρως του ενδίκου μέσου.  

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της ανωτέρω 

υπ΄αριθμ. 5471/2017 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τμήμα Ι’. 

 

ΑΔΑ: ΩΟΨ9ΩΨΕ-74Χ



     
                  
Επισυνάπτεται και η κατ΄άρθρο 72 παργρ.2 του ν. 3852/2010 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου 

μας. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου  

                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      

Α) Την μη άσκηση ενδίκων μέσων στην ανωτέρω υπόθεση για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 

παρούσας απόφασης. 

 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 238/2017. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  22.12.2017 

                                                                                          

Ο Πρόεδρος  

 

 

                                                                                                                                                             Γαβριήλ  Παναγιωτίδης  

ΑΔΑ: ΩΟΨ9ΩΨΕ-74Χ
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