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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..35η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 14ης-11-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..436/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..35ς/14-11-2018.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .14η Νοεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..13:30.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  
∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 39127/12-11-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. 
∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την Προµήθεια Υπηρεσίας 
Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών».  
ΘΕΜΑ 1ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής 
(µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου».  
� ΘΕΜΑ 2ο: «ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε  ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «1. Έναρξη υλοποίησης διαδικασίας κήρυξης του µισθωτή του 
∆ηµοτικού περιπτέρου ∆ιονύσου ως «έκπτωτου» και έξωσης του. 2. Λήψη 
µέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων του ∆ήµου».  
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.          1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2 . Κοντάκης Κυριάκος.     
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την λήψη της απαρτίας εισηγήθηκε 
για το κατεπείγον των θεµάτων της Η.∆.  λέγοντας ότι κρίνονται κατεπείγοντα 
για την προστασία των συµφερόντων του ∆ήµου, την οµαλή λειτουργία του 
και την ύπαρξη καταληκτικής προθεσµίας για την άσκηση η µη ενδίκου µέσου. 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεµάτων. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..436/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε  ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».  
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση. 

 
  
ΣΧΕΤ:    1.  Η υπ’αριθµ. 95/2018 ∆/γή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνα (αρ.πρωτ.εισερχ. στον ∆ήµο 38068/1/11/18) εκδοθείσης για 
λογ/σµό ΜΑΝΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
              2. Η µε αρ. 302/18 ΑΟΕ  
              3. Η µε αρ. 602/18 Α∆Σ  
              4. Η  µε αρ.πρωτ. 19627/4.6.18 αίτηση Α.ΜΑΝΟΥΡΗ  
              5. Το µε αρ.πρωτ.  21280/19.6.18  έγγραφο της ∆/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  ∆/γή Πληρωµης 
              8. Το µε αρ.πρωτ. 38487/8.11.18 απαντητικό έγγραφο της ∆/νσης 
Οικ/κών Υπηρεσιών  & 
              9. Το µε αρ.πρωτ. 31940/4.10.18 έγγραφο της ∆/νσης Οικ/κων 
Υπηρεσιών 
 
 
1. ∆ιαβιβάσθηκε  στην υπηρεσία µας στις 5/11/18 ,  η   επιδοθείσα  στις 
1/11/18  στον ∆ήµο υπο ανω (1) σχετικό  ∆ιαταγή  Πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνος , που εκδόθηκε  µε αίτηση του Αθανασίου 
ΜΑΝΟΥΡΗ κατά του ∆ήµου, µε  την   οποία  διατάσσεται ο ∆ήµος, στην 
καταβολή, του ποσού των <4.776,21€> και στη δικαστική δαπάνη 150€ , ενώ 
σύµφωνα µε την παρά πόδας της  ∆/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 ΚΠολ∆, 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 ∆ιαταγής). ∆εδοµένης της επίδοσης της ∆/γής 
στον ∆ήµο την 1/11/18  υπάρχει ασφυκτική προθεσµία 15 εργασίµων ηµερών 
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από την επίδοση της  ∆ιαταγής 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 ∆/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 ∆/γής Πληρωµής), 
εχώρησε το υπο (8) σχετικό απαντητικό έγγραφο της υπηρεσίας στο οποίο 
αναφέρεται ότι «η πληρωµή της ∆ιαταγής 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 ∆/γής Πληρωµής, πέραν 
των αναλυτικών λόγων που αναφέρονται στο ανω έγγραφο της ∆/νσης 
Οικ/κών Υπηρεσιών που από µόνοι τους δύνανται να θεµελιώσουν λόγους 
ακυρώσεως της ∆/γής, διαπιστώνονται, τουλάχιστον (3) τρείς λόγοι που 
δύνανται να υποστηριχθούν βασίµως και να ευδοκιµήσουν  και να οδηγήσουν 
στην ακύρωση της ∆/γής και συγκεκριµένα α) καθολική ανυπαρξία αιτίας 
οφειλής και µη νόµιµο αυτής, β)  πρόδηλη αοριστία της αίτησης προς έκδοση 
της ∆/γής και αυτής της ίδιας της ∆/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 ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του Ν. 3852/10 
� Την υπ’ αριθ. 95/2018 ∆/γή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 

(αρ.πρωτ.εισερχ. στον ∆ήµο 38068/1/11/18) εκδοθείσης για λογ/σµό 
ΜΑΝΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
� Τη µε αρ. 302/18 ΑΟΕ  
� Τη µε αρ. 602/18 Α∆Σ  
� Τη  µε αρ.πρωτ. 19627/4.6.18 αίτηση Α.ΜΑΝΟΥΡΗ  
� Το µε αρ.πρωτ.  21280/19.6.18  έγγραφο της ∆/νσης Περ/ντος  
� Τη µε αρ.πρωτ. 22129/18 Γν/ση Ν.Υ  
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� Το µε αρ.πρωτ. 38487/6.11.18 έγγραφο της Νοµικής υπηρεσίας 
αναζήτησης απόψεων στην  ∆/γή Πληρωµής 
� Το µε αρ.πρωτ. 38487/8.11.18 απαντητικό έγγραφο της ∆/νσης 

Οικ/κών Υπηρεσιών  & 
� Το µε αρ.πρωτ. 31940/4.10.18 έγγραφο της ∆/νσης Οικ/κων 

Υπηρεσιών. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 Εγκρίνει την µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθ. 95/2018 
∆/γή Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα (αρ.πρωτ.εισερχ. στον ∆ήµο 
38068/1/11/18) εκδοθείσης για λογ/σµό ΜΑΝΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Τσούκας Θεόδωρος. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Τσούκας Παναγιώτης. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Νοµική Υπηρεσία. 


