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ΘΕΜΑ: Απόφαση περί της άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά ∆ιαταγών Πληρωµής 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24ην του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά 
από την 13074/19-09-2014 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)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 
4)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 5)ΚατζικάςΓεώργιος(µέλος) 6)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος),7)Ράπτου όλγα 
(µέλος), 8)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή(µέλος). 
 
Απόντες: 1) Αποστολίδου Μαρία (µέλος) 

 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο 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 τα εξής: 
1.Την 05-09-2014 επιδόθηκε αρµοδίως στην Υπηρεσία µας η υπ΄αριθµ. 4884/2014 ∆ιαταγή Πληρωµής του 

Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε µετά από αίτηση του κ. Αλεξανδρόπουλου Θεόδωρου.  
Με την ανωτέρω διαταγή το ∆ικαστήριο διατάσσει τον ∆ήµο µας να καταβάλει στον αιτούντα το πόσο των 

δύο απλήρωτων- από τον ∆ήµο µας- τιµολογίων του νοµιµοτόκως από την ηµεροµηνία εκδόσεως αυτών του 
και αθροιστικά ποσό της δικαστικής του δαπάνης.  

2. Την 14-05-2014 επιδόθηκε αρµοδίως στην Υπηρεσία µας η υπ΄αριθµ. 2842/2014 ∆ιαταγή Πληρωµής 
του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε µετά από αίτηση της εταιρίας « ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ».  

Με την ανωτέρω διαταγή το ∆ικαστήριο διατάσσει τον ∆ήµο µας να καταβάλει στον αιτούντα το πόσο του 
απλήρωτου- από τον ∆ήµο µας- τιµολογίου του νοµιµοτόκως από την ηµεροµηνία εκδόσεως αυτών του και 
αθροιστικά ποσό της δικαστικής του δαπάνης.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 633 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, η τελεσιδικία της ∆ιαταγής Πληρωµής 
επέρχεται είτε µε την άσκηση ενδίκου µέσου (ανακοπής) κατά αυτής εντός 15 εργασίµων ηµερών,  µε δεύτερη 
επίδοση και άσκηση ενδίκου µέσου, άλλως από την παρέλευση και των δύο προθεσµιών απράκτων.  

Επειδή οι ΟΤΑ νοµιµοποιούνται να εξοφλήσουν οφειλές που προκύπτουν µόνον βάσει τελεσιδίκων 
δικαστικών αποφάσεων (και ∆ιαταγών Πληρωµής, µετά τη ρύθµιση του ν. 4257/2014, ο οποίος επέφερε 
ισοτιµία στις δικαστικές αποφάσεις και στις ∆ιαταγές Πληρωµής ως εκτελεστούς τίτλους)  
 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπής να λάβει απόφαση για την άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά των ανωτέρω. 



 

 

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                                       Οµόφωνα 
Α) Την άσκηση ένδικων µέσων κατά των διαταγών πληρωµής 1) την υπ΄αριθµ. 4884/2014 ∆ιαταγή 

Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε µετά από αίτηση του κ. Αλεξανδρόπουλου 
Θεόδωρου 2) την υπ΄αριθµ. 2842/2014 ∆ιαταγή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία 
εκδόθηκε µετά από αίτηση της εταιρίας « ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ», προκειµένου να 
εκδοθούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις όπως προβλέπεται από το άρθρο 633 του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας προκειµένου να καταστεί δυνατή η τελεσιδικία των διαταγών πληρωµής.  

  
 Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  260/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 24/09/2014  
                                                                
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


