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ΠΡΟΣ:    ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟ Ο.Ε  & ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Ε 

ΘΕΜΑ:  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε  ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  

               ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ  

 

ΣΧΕΤ:    1.  Η υπ’αριθμ. 95/2018 Δ/γή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα ( αρ.πρωτ.εισερχ.  

                   στον Δήμο 38068/1/11/18) εκδοθείσης για λογ/σμό ΜΑΝΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

              2. Η με αρ. 302/18 ΑΟΕ  

              3. Η με αρ. 602/18 ΑΔΣ  

              4. Η  με αρ.πρωτ. 19627/4.6.18 αίτηση Α.ΜΑΝΟΥΡΗ  

              5. Το με αρ.πρωτ.  21280/19.6.18  έγγραφο της Δ/νσης Περ/ντος  

              6. Η με αρ.πρωτ. 22129/18 Γν/ση Ν.Υ  

              7. Το με αρ.πρωτ. 38487/6.11.18 έγγραφό μας αναζήτησης απόψεων στην  Δ/γή Πληρωμης 

              8. Το με αρ.πρωτ. 38487/8.11.18 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών  & 

              9. Το με αρ.πρωτ. 31940/4.10.18 έγγραφο της Δ/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών 

 

----000----- 

 

1. Διαβιβάσθηκε  στην υπηρεσία μας στις 5/11/18 ,  η   επιδοθείσα  στις 1/11/18  στον Δήμο υπο 

ανω (1) σχετικό  Διαταγή  Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος , που εκδόθηκε  με αίτηση του 

Αθανασίου ΜΑΝΟΥΡΗ κατά του Δήμου, με  την   οποία  διατάσσεται ο Δήμος, στην καταβολή, του 

ποσού των <4.776,21€> και στη δικαστική δαπάνη 150€ , ενώ σύμφωνα με την παρά πόδας της  

Δ/γής από 31.10.18 επιταγή επιτάσσεται στη πληρωμή του συνολικού ποσού των <5.187,81€> ( κεφ. 

4776,21€,  δικαστική δαπάνη 150€,  για σύνταξη επιταγής ποσό 150€,  δαπάνη επίδοσης 111,60€) 

νομιμοτόκως από της επιδόσεως  

 

 

2. Κατά τη διάταξη του άρθρου 632 § 1 ΚΠολΔ, ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή 

πληρωμής έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοση της να ασκήσει 

ανακοπή (όπως τούτο αναγράφεται και στο σώμα της Διαταγής). Δεδομένης της επίδοσης της Δ/γής 

στον Δήμο την 1/11/18  υπάρχει ασφυκτική προθεσμία 15 εργασίμων ημερών από την επίδοση της  

Διαταγής ως αναφέρεται σ’αυτή για την άσκηση ανακοπής η οποία πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 

μέχρι την 22/11/18 (τελευταία ημέρα) και να επιδοθεί αυθημερόν και ταυτόχρονα πρέπει να 

προηγηθεί λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου . 

 

3. Υστερα από την αναζήτηση δια του υπο σχετικό (7) εγγράφου μας των απόψεων της Δ/νσης 

Οικ/κών Υπηρεσιών για τους λόγους της μη πληρωμής του ενδιαφερόμενου σε εκτέλεση της υπο (2) 

σχετικό με αρ. 302/18 ΑΟΕ, (γεγονός που προκάλεσε την υπ’αυτού έκδοση της Δ/γής Πληρωμής), 

εχώρησε το υπο (8) σχετικό απαντητικό έγγραφο της υπηρεσίας στο οποίο αναφέρεται ότι «η 

πληρωμή της Διαταγής Πληρωμής δεν πρέπει να γίνει για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά 

στο υπο (9) σχετικό έγγραφό της, στο περιεχόμενο του οποίου προς αποφυγή επαναλήψεων  εξ 

ολοκλήρου παραπέμπουμε. 

 



4.  Από πλευράς νομικής αξιολόγησης της εν θέματι Δ/γής Πληρωμής, πέραν των αναλυτικών λόγων 

που αναφέρονται στο ανω έγγραφο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών που από μόνοι τους δύνανται να 

θεμελιώσουν λόγους ακυρώσεως της Δ/γής, διαπιστώνονται, τουλάχιστον (3) τρείς λόγοι που 

δύνανται να υποστηριχθούν βασίμως και να ευδοκιμήσουν  και να οδηγήσουν στην ακύρωση της 

Δ/γής και συγκεκριμένα α) καθολική ανυπαρξία αιτίας οφειλής και μη νόμιμο αυτής, β)  πρόδηλη 

αοριστία της αίτησης προς έκδοση της Δ/γής και αυτής της ίδιας της Δ/γής  και                                      

γ) καθολική ακυρότητα/ απαράδεκτο κοινοποίησης επιταγής σε καταστρατήγηση των διατάξεων του 

αρ 4 παρ. 2 του ν. 3068/02 που ορίζει οτι 'αναγκαστική εκτέλεση σε βαρος του δηµοσίου ή ΝΠ∆∆ 
επιτρέπεται µετά τη παρέλευση εξήντα ηµερών απο την επίδοση της απόφασης στον Υπουργό ή στον 
εκπρόσωπο του ΝΠ∆∆'   
 
Κατόπιν τούτων, υποβάλλεται η παρούσα για την  κατεπείγουσα εισαγωγή της σε άμεση συνεδρίαση 

της Ο.Ε   (ανεξαρτήτως της προηγηθείσης υπ’αρ. 302/18 ΑΟΕ δεδομένης της παντάπασιν 

πλημμέλειάς της ) προς λήψη απόφασης κατά την κρίση της για την άσκηση ή μη του  

προβλεπόμενου ενδίκου μέσου της ανακοπής κατά της ανω  διαταγής πληρωμής, εισηγούμενοι από 

πλευράς μας την άσκησή της,  αφού βεβαίως πρωτίστως και κυρίως συνεκτιμηθούν και  ληφθούν 

υπόψη  οι υπο (9) σχετικό  εδραίες απόψεις της Δ/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      

 

 
 

ΔΙΑΝ:  1.  ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ   2. ΑΡΧΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 


