
                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αγ. Στέφανος 11.4..2017            

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               Αρ.πρωτ. 10311 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                      

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Πληροφορίες: Iωάννης Βασιλείου-Δικηγόρος                   

Λεωφ. Μαραθώνος 29 – 145 65 

τηλ. 2132030600- FAX: 2132030630         
ΕΠΕΙΓΟΝ      

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     

ΘΕΜΑ:   ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ   

Σχετ:    1. Η με αρ. 100/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα εκδοθείσης επι αγωγής   

                 Α.Μπόρα   [αρπρωτ.  εισερχ. στον Δήμο 8703/28.3.2017 ]  

             2. Η με αρ.πρωτ.εισερχ.στον Δήμο 32762/10.10.14 αγωγή του Α.Μπόρα  

             3. Αντίγραφο των ταυταρίθμων με την απόφαση πρακτικών του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα  

             4. Η με αρ. 60/15 αποφαση της Τ.Δ.Ε  ΙΚΑ  [αρ.πρωτ. εισερχ. στον Δήμο 33211/25.11.15]  επι  

                 καταγγελίας Α.Μπόρα  

             5. το με αρ.πρωτ. 35137/14.12.15 έγγραφό μας σχετικά με την προαναφερόμενη απόφαση  

                 της Τ.Δ.Ε ΙΚΑ  

                                                           

                                                                                     ------000------- 

 

1.Από τον Α.Μπόρα, ασκήθηκε κατά του Δήμου η υπο σχετ. (2)   αγωγή του με την οποία ζητούσε την με 

δικαστική απόφαση υποχρέωση του Δήμου στην καταβολή του αξιουμένου εργολαβικού ανταλλάγματος 

που ανέφερε στην αγωγή δηλ. οφειλή από εκτέλεση εργολαβικού έργου. Η αγωγή αυτή συζητήθηκε 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα στις 21.10.15 παρασταθέντος του κ. Δημάρχου που σε  

συνομολόγηση της αξίωσης  εκδόθηκε η υπο (1) σχετικό απόφαση που την έκανε δεκτή και υποχρεώνει 

τον Δήμο στην καταβολή προς τον ενάγοντα του ποσού των <19.388,21€> κηρύσσει  προσωρινά 

εκτελεστή την απόφαση κατά το ποσό των <10.000€> ενώ καταδικάζει τον Δήμο στη δικαστική δαπάνη 

του ενάγοντος που ορίζει σε ποσό <600€>  

 

2. Περαιτέρω πρέπει να  αναφέρουμε ότι από πλευράς Α.Μπόρα, στα πλαίσια της επιδίωξης είσπραξης 

της άνω αξίωσής του, είχαν κατατεθεί καταγγελίες στο ΙΚΑ Αγ.Στεφάνου στις οποίες προβάλλοντας  ότι η 

αντίστοιχη ως ανω αξίωση του οφειλόταν από τον Δήμο από σύμβαση εργασίας. Ζητούσε την 

υποχρέωση του Δήμου στην καταβολή εργοδοτικών εισφορών.  Επι της  καταγγελίας εκδόθηκαν οι με αρ. 

Μ54/13 και Μ55/13 ΠΕΕ που επέβαλαν στον Δήμο  πρόστιμο 744,24€ η κάθε μία ήτοι συνολικά 

1488,48€.  

Κατά των άνω ΠΕΕ , από πλευράς Δήμου,  ύστερα από την έκφραση των απόψεων της Οικ/κής Υπηρεσίας 

(αρ.πρωτ. 21499/12 2) καταθέσαμε  ένσταση, με κύριο ισχυρισμό ότι ουδέποτε ο καταγγέλλων 



απασχολήθηκε ως εργαζόμενος στον Δήμο ούτως ώστε να υφίσταται υποχρέωση καταβολής 

εργοδοτικών εισφορών. Αντίθετα ο καταγγέλλων, εφέρετο ότι εκτέλεσε εργολαβικό έργο που στην 

περίπτωση αυτή, υποχρεούται  ο ίδιος ως εργολάβος στην κάλυψη των εισφορών. 

Συζητηθείσης της ένστασης  εκδόθηκε η υπο σχετ. (4) απόφαση της Τ.Δ.Ε ΙΚΑ που την απέρριψε και γι’ 

αυτό από πλευράς Δήμου ύστερα από το υπο σχετ. (5) έγργαφό μας ασκήθηκε σχετική προσφυγή στα 

Διοικητικά Δικαστήρια .  

 

3.1.  Κατά της άνω υπο (1) σχετικό απόφασης προβλέπεται η άσκηση έφεσης εντός προθεσμίας 30 

ημερών από την επιδοσή της ήτοι έως την 28.4.2017.  

Στην περίπτωση απωλείας ή  παρέλευσης απράκτου της ανω προθεσμίας η απόφαση καθίσταται 

τελεσίδικη μετά δε παρέλευση και άλλων 30 ημερών καθίσταται αμετάκλητη.  

Λόγω της κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής για το ποσό των <10.000>€ δύναται με λήψη 

απογράφου αυτής να επιδιωχθεί η αναγκαστική εκτέλεσή της για το οριζόμενο ποσό μετά των τυχόν 

εξόδων.  

 

Λόγω του ασφυκτικά περιορισμένου χρονικού πλαισίου (συνεπεία των  γνωστών εγγενών 

προβλημάτων στη συγκρότηση της Ο.Ε) για την έγκαιρη άσκηση/κατάθεση ενδίκου μέσου, 

λαμβανομένου υπόψη και των ημερών που διανύουμε, συντρέχει επείγουσα περίπτωση δικαιο-

λογούσα την εκτός ημερησίας διάταξης εισαγωγής του θέματος προς συζήτηση κατά την αμέσως 

προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου 

μέσου κατά της άνω  υπο σχετ. (1) απόφασης σημειώνοντας το γεγονός της συνομολόγησή της  ως 

αναφέρεται στο περιεχόμενο αυτής.  

 

Κατόπιν τούτων υποβάλλουμε την παρούσα ενώπιόν Σας λόγω αρμοδιότητας για την περαιτέρω 

υποβολή της  στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ προς  λήψη αποφάσεως περί της άσκησης ή μη ενδίκου 

μέσου 

 

3.2. Καθήν περίπτωση, η Ο.Ε ήθελε αποδεχθεί την προκείμενη απόφαση θέτουμε υπόψη τις εξής 

παραμέτρους και προβληματισμούς που είχαμε διατυπώσει και στο υπο σχετ. (5) έγγραφό μας. 

Λόγω των προαναφερόμενων επιπλοκών και οικονομικών επιβαρύνσεων που έχουν προκληθεί εις βάρος 

του Δήμου από τις καταγγελίες του Α.Μπόρα στο ΙΚΑ, ενδείκνυται η κατά τη συζήτηση του θέματος στην 

Ο.Ε παρουσία του ενδιαφερόμενου (κατόπιν προσκλήσεώς του) προκειμένου (εφόσον υφίσταται 

διάθεση της Ο.Ε για αποδοχή της απόφασης) να προβεί επισήμως σε σχετική δήλωση περι ανάληψης 

από τον ίδιο της υποχρέωσης για την καταβολή/εξόφληση των φερομένων ως οφειλομένων εισφορών,  

δυναμένης της τακτοποίησης και μέσω συμψηφισμού κατά την πληρωμή. Ταυτόχρονα , επειδή  σε 

περίπτωση αποδοχής της απόφασης και της μη άσκησης ενδίκου μέσου, τούτο ενέχει και την έννοια της 

συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς θα ήταν εύλογη η απαίτηση του Δήμου (εξαιτίας της κατάστασης 

στην οποία περιήλθε με την εμπλοκή του ΙΚΑ) , πέραν της προαναφερόμενης αξίωσης καταβολής των μη 



οφειλομένων  εισφορών,  της για την, ενόψει της αποδοχής και πληρωμής της υπο σχετ (1) απόφασης, 

παραίτησης του ενδιαφερόμενου από την δικαστική δαπάνη και τους τόκους και μια τέτοια έκβαση θα 

ήταν ορθή και δικαία για αμφότερα τα μέρη .  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.  1. ΑΝΤ/ΧΟ ΟΙΚ/ΚΩΝ 2. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ   

ΔΙΑΝ. 1. ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  2. ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
 



                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αγ. Στέφανος, 11-4-2017           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ.πρωτ. 10317 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                     
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
 

ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ 
 
      

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       

ΘΕΜΑ:   ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ   

 

Σχετ:    1. Η µε αρ. 100/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα εκδοθείσης επι  
                 αγωγής   Α.Μπόρα   [αρπρωτ.  εισερχ. στον ∆ήµο 8703/28.3.2017 ]  
             2. Η µε αρ.πρωτ.εισερχ.στον ∆ήµο 32762/10.10.14 αγωγή του Α.Μπόρα  
             3. Αντίγραφο των ταυταρίθµων µε την απόφαση πρακτικών του Ειρηνοδικείου  
                 Μαραθώνα  
             4. Η µε αρ. 60/15 απόφαση της Τ.∆.Ε  ΙΚΑ  [αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο  
                 33211/25.11.15]  επι  καταγγελίας Α.Μπόρα  
             5. το µε αρ.πρωτ. 35137/14.12.15 έγγραφό µας σχετικά µε την προαναφερόµενη  
                 απόφαση  της Τ.∆.Ε ΙΚΑ  
             6. το µε αρ.πρωτ. 10311/11-4-2017. Γνωµοδοτικό σηµείωµα της Ν.Υ 
 
 
Στις 28/3/17  κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο η υπο σχετ. (1) απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνα που δέχθηκε την υπο  (2) σχετικό αγωγή του Α.Μπόρα.  
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, το περιεχόµενο της δικαστικής απόφασης  
και  τη Γνωµοδότηση της Ν.Υ και το βάσιµο της αξίωσης  
 
Εισηγούµεθα την αποδοχή της απόφασης και τη µη άσκηση ενδίκου µέσου κατ’ αυτής 
υπο τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 3.2 του εγγράφου της Ν.Υ  

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


