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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  44/9-11-2016 πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής

Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 450/2016                                ΘΕΜΑ: Άσκηση ή µη άσκηση ενδίκων
µέσων  κατά  της  281/2016

απόφασης  του  Ειρηνοδικείου

Θεσσαλονίκης.

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  (Οικονοµική  Υπηρεσία  –  Τριάδι)

σήµερα  την  9-11-2016  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα  8.30  π.µ.  συνεδρίασε  η

Οικονοµική  Επιτροπή  Θέρµης  µετά  από  την  υπ’αριθ.  38202/4-11-2016

πρόσκληση  συνεδρίασης  του  Προέδρου  και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των

άρθρων  74  και  75  του  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα

Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης

Πρόγραµµα  Καλλικράτης».  Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόµιµη  απαρτία

γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  και τα  6  µέλη ,δηλαδή:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος 1.Καρκατζίνος Νικόλαος

2.Αποστόλου Στυλιανός           2.Αναγνώστου Πασχάλης     

3.Γεωργαλή Ζωή 3.Γκιζάρης Στέργιος 

4.Πράτανος Απόστολος    

5.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

6.Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)
 

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     
     
Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος  του  ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 4ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε την

υπ’αριθ.  432/2016  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  ανατέθηκε  στη

δικηγόρο Θεσσαλονίκης Κέκη Μαρία (Α.Μ. 6268),  η παροχή γνωµοδότησης για

την  άσκηση  ή  µη  ενδίκων  µέσων  κατά  της  υπ’αριθ.  281/2016  απόφαση  του

Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  (∆ιαδικασία  µικροδιαφορών) µε  την  οποία  έγινε

δεκτή η µε  Α.Κατ 14302/2014 αγωγή  της ∆ουβιώτου Μαρίας κατά του ∆ήµου

Θέρµης και έτσι υποχρεώνεται ο ∆ήµος, να καταβάλλει α) το ποσό των 3.075,00€

νοµιµοτόκως  από  την  εποµένη  ηµέρα  της  επίδοσης  της  αγωγής  και  µέχρι  την

πλήρη εξόφληση και β) το ποσό 100,00€ για έξοδα δικαστικής δαπάνης.
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Στη  συνέχεια  έθεσε  υπόψη  την  γνωµοδότηση  της  πληρεξουσίου  δικηγόρου

σύµφωνα µε την οποία:

«……Η κα Μαρία ∆ουβιώτου του Γεωργίου άσκησε την από 1-10-2014 µε αριθµό

κατάθεσης 14302/29-9-2014 αγωγή της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

κατά του ∆ήµου Θέρµης, η οποία εκδικάστηκε την 30-9-2015 κατά τη ∆ιαδικασία

των Μικροδιαφορών.

Επί  της  ως  άνω  αγωγής  εκδόθηκε  η  µε  αριθµό  281/2016  απόφαση  του

Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης,  σύµφωνα  µε την  οποία  έγινε  δεκτή  η παραπάνω

αγωγή και  επιδικάστηκαν  στη  Μαρία  ∆ουβιώτου  τα  ακόλουθα  ποσά,  τα  οποία

καλείται να καταβάλλει σε αυτήν ο  ∆ήµος Θέρµης  Ειδικότερα:

Α) ποσό 3.075,00 Ευρώ, µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής και µέχρι

την πλήρη εξόφληση  

Β) ποσό 100,00 Ευρώ, ως δικαστική δαπάνη

Κατά της ως άνω απόφασης δεν µπορεί να ασκηθεί έφεση καθώς, σύµφωνα και

µε  το  άρθρο  512 ΚΠολ∆,  αποφάσεις  ειρηνοδικείων  που  εκδικάζονται  κατά  τη

διαδικασία των µικροδιαφορών (άρθρα 466-472 ΚΠολ∆) είναι ανέκκλητες. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 469 παρ. 1 εδ.γ’ ΚΠολ∆, αποφάσεις που εκδίδονται κατά

τη  διαδικασία  των  µικροδιαφορών  επιδέχονται  ως  ένδικο  µέσο  την  ανακοπή

ερηµοδικίας, αλλά στην περίπτωση µας δε συντρέχει τέτοια δυνατότητα.

Αναίρεση  µπορεί  επίσης  να  ασκηθεί  κατά  τέτοιου  είδους  αποφάσεων  για  τους

λόγους που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 560 ΚΠολ∆, καθώς επίσης και

αναψηλάφηση  για  τους  λόγους  που  περιοριστικά  αναφέρονται  στο  άρθρο  544

ΚΠολ∆,  κανένας  όµως  από  τους  οποίους  όµως  δε  συντρέχει  στην  προκειµένη

περίπτωση. 

Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η επιτυχής άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου µέσου

κατά της παραπάνω απόφασης και κατά συνέπεια υποχρεούται ο ∆ήµος Θέρµης

να καταβάλλει τα ανωτέρω ποσά στην ενάγουσα.» 

Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε να αποφασιστεί η µη άσκηση ενδίκων µέσων

κατά της υπ’αριθ. 281/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για τους

λόγους  που  ρητά  στην  ανωτέρω  γνωµοδότηση  αναφέρονται  και  κάλεσε  την

Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της 

την εισήγηση του Προέδρου της , την γνωµοδότηση και τις διατάξεις της παρ. 1 

και παρ. 2 του άρθρου 72 Ν.3852/2θ1θ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  οµόφωνα

Τη  µη  άσκηση ενδίκων  µέσων  κατά  της  υπ’αριθ.  281/2016  απόφασης  του

Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, µε την οποία µε την οποία έγινε δεκτή η µε Α.Κατ

14302/2014 αγωγή   της  ∆ουβιώτου  Μαρίας  κατά  του  ∆ήµου  Θέρµης  και  έτσι

υποχρεώνεται ο ∆ήµος, να καταβάλλει α) το ποσό των 3.075,00€ νοµιµοτόκως από

την εποµένη ηµέρα της επίδοσης της αγωγής και µέχρι την πλήρη εξόφληση και

β) το ποσό 100,00€ για έξοδα δικαστικής δαπάνης.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 450/2016.

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ        Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

       Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

    ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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