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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               8.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 Αριθμός Απόφασης:  68/2021 

 

ΘΕΜΑ : Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ.  201/2021  Απόφασης του 
Eιρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαταγή Πληρωμής)  

 

 

Σήμερα την 8η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της 

Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899)  Κ.Υ.Α., μετά από την 4617/4-3-2021 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2)Τσομπανοπούλου Μελίσα 3) Αποστολίδου Μαρία 4) 

Γυμνόπουλος Κοσμάς  5) Κατζικάς Γεώργιος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Γρούγιος Ηλίας 2) Κουσίδης Γεώργιος 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 3) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου 

Κυριακή. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου 

ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

        
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 01-03-2021 επιδόθηκε αρμοδίως στην Υπηρεσία μας  η υπ΄αριθμ. 201/2021  Απόφαση Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης (Διαταγή Πληρωμής),  με την οποία διατάσσεται να καταβάλει ο Δήμος στην εταιρία 
«ΑΓΚΡΟΒΕΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» το ποσό των 767,11€ από μη 
εξοφλημένο παραστατικό και 120,00€ για τη δικαστική δαπάνη.   
 
 Οι ΟΤΑ νομιμοποιούνται να συμμορφώνονται με τις δικαστικές αποφάσεις και δικαιούνται να ασκήσουν ή 
όχι ένδικα μέσα ή όχι κατά αυτών, αναλόγως της κρίσεως της Επιτροπής. 

 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της ανωτέρω 
πρωτόδικης Απόφασης.    
 
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’ όψη της την ανωτέρω εισήγηση 

του  προέδρου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Η Τσομπανοπούλου Μελίσα, εκπροσωπώντας την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» ψηφίζει ΥΠΕΡ, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του δικηγόρου.) 

 

Α) Εγκρίνει τη  μη άσκηση  ενδίκου μέσου κατά κατά της υπ΄αριθμ.  201/2021  Απόφασης του Eιρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης (Διαταγή Πληρωμής.)  
 
Επισυνάπτεται και η κατ΄άρθρο 72 παργρ.2 του ν. 3852/2010 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του 
Δήμου μας. 
 
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  68/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  9.3.2021  

         

        O Πρόεδρος  

                    

              Καζαντζίδης Γεώργιος 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ:  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ 

                                                                                                                                                   

        Θεσσαλονίκη, 16.03.2023 

                                       Αριθ. Πρωτ: 4333/2021 

  

                                  Π   Ρ   Ο   Σ  :  

-  Την Οικον. Επιτροπή του Δήμου 

        

  Κ Ο Ι Ν: 

- Τη Διεύθυνση Οικον. 

Υπηρεσιών 

 

Θ Ε Μ Α : Γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 201/2021 διαταγής 

πληρωμής του Ειρην/κείου Θες/νίκης (για πληρωμή τιμολογίου της εταιρίας «AGROVET Α.Ε.». 

 

Σχετ.: α)Η σχετική διαταγή πληρωμής. 

     β)Το τιμολόγιο 4906/20 

     γ)Βεβαίωση της 15-2-2021 της Δ/νσης Κοιν. Προστασίας του Δήμου μας 

 

 Όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα, σας εκθέτουμε τα παρακάτω: 

 Ι. Σύντομο Ιστορικό: 
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 Ο αιτών ζητά την καταβολή ποσού 767,11 ΕΥΡΩ νομιμοτόκως από την επίδοση της διαταγής 

πληρωμής,  πλέον δικαστικών εξόδων 120,00 Ευρώ, διότι μας προμήθευσε ζωοτροφές. 

ΙΙ. Νομικό Μέρος: 

 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1  του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. 5 του άρθ. 6 Ν.4071/2012, παρέχεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η αρμοδιότητα να 

αποφασίζει και για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά οριστικών αποφάσεων (εφόσον, εννοείται 

έχουν αντικείμενο μέχρι 60.000,00 ΕΥΡΩ (για μεγαλύτερο ποσό η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Οικον. Επιτροπής). 

 Ως προς τη μη άσκηση ενδίκων μέσων, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι θετικές 

επιπτώσεις που κάτι τέτοιο θα έχει όχι μόνο στον φερόμενο ως παθόντα, αλλά και στο Δήμο (και 

κατ’ επέκταση στο Δημόσιο), διότι:  

 Α)Η δικαστική επίλυση της διαφοράς, κατόπιν άσκησης όλων των προβλεπόμενων ένδικων 

μέσων, μπορεί να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του 

Δήμου, αφού σε περίπτωση δικαίωσης του αιτούντα-ενάγοντα, η δαπάνη του Δήμου προσαυξάνεται 

με τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντα όλων των τυχόν βαθμών δικαιοδοσίας και τους 

επιδικαζόμενους τόκους υπερημερίας. Επίσης είναι πιθανό να επιδικασθούν χρηματικά ποσά για 

αναπλήρωση διαφυγόντων κερδών και για ηθική βλάβη. Άρα, όταν κρίνεται μάλλον πιθανή η μη 

ευόδωση του ένδικου μέσου και η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του ενάγοντα, η μη άσκηση 

ενδίκων μέσων εκ μέρους του Δήμου συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας του. 

 Β)Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του αιτούντα-ενάγοντα, ο οποίος διαφορετικά 

αναγκάζεται συχνά να αναμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, μέχρι να εκδικασθεί 

και να τελεσιδικήσει η υπόθεσή του. Με τον τρόπο αυτό, προάγεται η εμπιστοσύνη προς τη 

Διοίκηση και εφαρμόζεται ορθά και η Αρχή της Χρηστής Διοίκησης. 

 Γ)Παράλληλα αποφορτίζεται –άλλως δεν επιβαρύνεται άσκοπα- ο μηχανισμός απονομής της 

Δικαιοσύνης (βλ. και εγκύκλιο Υπ.Εσωτ. με αρ. πρωτ. οικ.54351/12-11-2013  

 Η διαπίστωση, περί του αν συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει ο  

Δήμος τη μη άσκηση ενδίκων μέσων, γίνεται κατά περίπτωση και εναπόκειται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής (ή του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα). 

      Δ)Για τους ΟΤΑ δεν είναι υποχρεωτική η άσκηση ενδίκων μέσων υπό τα αυτά δεδομένα, πλην 

ειδικά αναφερόμενων περιπτώσεων. Όταν όμως ο νομοθέτης έχει ρητή γραμματική εκφορά 

προϋποθέσεων για την άσκηση ενδίκων μέσων, αυστηρά περιορισμένη καθ΄ είδος, δεν είναι νόμιμη 

η επεκτατική - πέραν της γραμματικής – ερμηνεία (strictο senso), καθώς περιορίζει υπέρμετρα την 

αποφασιστική αρμοδιότητα των φορέων εξουσίας και των διαχειριστικών οργάνων αυτής άνευ 

σχετικής νομοθετικής βάσης. Με άλλες λέξεις, ό,τι είναι εκτός της νομικής έννοιας «μισθολογική 

διαφορά κάθε μορφής», δηλ. προφανώς διαφοράς αποτιμητής σε χρήμα, δεν αποτελεί αντικείμενο 

της διάταξης του άρ. 72 του Ν. 3852/2010 και δεν δεσμεύει για την υποχρεωτική άσκηση ενδίκων 

μέσων. 

Εν προκειμένω, επειδή το εν λόγω ποσό οφείλεται από το Δήμο μας (όπως βεβαιώνει η αρμόδια 

υπηρεσία μας) και δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση της τυχόν ασκηθησόμενης ανακοπής, 

προτείνεται η μη άσκηση ανακοπής κατά της εκδοθείσας αυτής διαταγής πληρωμής και η εξόφληση 

του αιτούντα. 

Για το λόγο αυτό, καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να αποφασίσει, ως αρμόδια, χωρίς 

η παρούσα γνωμοδότησή μας να είναι δεσμευτική γι’ αυτήν.- 

                                                                                         Μ  ε    τ ι μ ή 

 

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 3299) 

                                (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης)  
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