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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

================= 

Από το 12ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 22ης 

Απριλίου 2019. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2019 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 28/473/37/2019 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας που αφορά την υπ’ αριθμ. 92/28.12.2017 αγωγή 18 

υπαλλήλων του Δήμου Ορεστιάδας κατά του Δήμου Ορεστιάδας 

 

 Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μηνός Απριλίου του έτους 

2019 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. 7415/18.04.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε χωριστά σε καθένα 

μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα  72 & 75 τoυ Ν. 3852/10. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των 

εννέα (9) μελών βρέθηκαν τα έξι (6) μέλη ήτοι: 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΑΛΛΑΣ Δ. (Πρόεδρος) 1. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ Α. 

2. ΓΚΑΚΙΔΗΣ Α. 2. ΜΑΡΑΣΛΗΣ Ε. 

3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι. 3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. 

4. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ Σ.  

5. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ Ι. (Αναπληρωματικό μέλος)  

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής:  

«Στην υπ’ αριθμ. 7312/17.04.2019 γνωμοδότηση της δικηγόρου με έμμισθη εντολή Δήμου 

Ορεστιάδας Αμαλίας Σούλη σχετικά με την υπ’ αριθμ. 28/473/37/2019 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ορεστιάδας αναφέρονται τα εξής αναλυτικά: 

Σχετικά με την άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 28/473/37/2019 απόφασης 

του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, η οποία  απέρριψε την από 10.07.2018 έφεση του Δήμου 

Ορεστιάδας, κατά της υπ’ αριθμ. 109/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας, επικυρώνοντας 

αυτήν, συμψηφίζοντας την δικαστική δαπάνη. 

Η ως άνω υπ’ αρ. 28/473/37/2019 απόφαση του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας έκρινε 

τελεσίδικα την από 28.12.2017 (αριθμ. Έκθ. Κατάθ.: 92/28.12.2017) αγωγή των: 

1. Αραμπατζίδου Μαρίας του Γεωργίου 

2. Δελημπαλτίδη Ροζαλίας του Χαραλάμπους  

3. Δόβρη Μαρίας του Λουλούδη 

4. Ζαριφείδη Βασιλείου του Κωνσταντίνου 

5. Καζαλτζή Θεοδώρας του Νικολάου 

6. Κάκου Μαρίας του Ιωάννη 
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7. Καράδαη Παναγιώτας του Σταύρου 

8. Καραφωτίου Μαρίας του Κωνσταντίνου 

9. Κερέμη Γεωργίου του Χρίστου  

10. Λεοντίδου Μαρίας του Αποστόλου 

11. Μούτου Μαρίας του Δημητρίου 

12. Μπεντέζη Αναστασίας του Σωτηρίου 

13. Μπιμπούδη Βαρσάμη του Μόσχου 

14. Παπαδόπουλου Μιχαήλ του Ηρακλή  

15. Πατσιατζή Ιωάννη του Βασιλείου 

16. Σκουταριανού Χρυσής του Στεφάνου 

17. Τασίδου Νικολίας του Βασιλείου 

18. Τσέρνα Μαρίας του Αθανασίου. 

 

Ο Δήμος Ορεστιάδας υποχρεούται σε καταβολή ποσού 2.000,00 ευρώ εις έκαστο των ανωτέρω, 

νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής. 

Το ανωτέρω ποσό αφορά επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας ετών 2016, 2017 

των ανωτέρω, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Δήμου Ορεστιάδας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου. 

Ως γνωστόν η έκδοση τελεσιδίκου απόφασης παράγει δεδικασμένο, στην οποία πρέπει να 

συμμορφώνεται η Διοίκηση κατ’ επιταγή του άρθρου 1 Ν. 3068/2002, σύμφωνα με το οποίο «το 

δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν 

υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν 

σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση 

των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι 

αποφάσεις των διοικητικών πολιτικών ποινικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή 

είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει». 

Η έκδοση εφετειακής απόφασης, η οποία σύμφωνα με τις οικείες δικονομικές διατάξεις είναι 

εκτελεστή καθ’ ότι είναι τελεσίδικη, συνιστά μεταξύ άλλων εξάντληση των τακτικών ενδίκων μέσων, 

όπως άλλωστε επιτάσσει και το άρθρο 72 παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/2010. 

Η εν λόγω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, έκρινε τελεσιδίκως την ουσία 

της υπόθεσης και ύστερα από μελέτη, που πραγματοποίησα τόσο αυτής όσο και του δικογράφου της 

εφέσεως, δεν διαπιστώθηκε να πάσχει από κάποια νομική ή τυπική πλημμέλεια, που να δικαιολογεί την 

άσκηση αναίρεσης (έκτακτο ένδικο μέσο) ενώπιον του Αρείου Πάγου, αφού το Δικαστήριο αυτό δεν 

κρίνει την ουσία της υπόθεσης παρά μόνο το νομικό σκέλος των αποφάσεων. 

 

Κατά συνέπεια, επειδή δεν διαπιστώθηκε να συντρέχει κανένας λόγος εξ αυτών που περιοριστικά 

αναφέρονται στο άρθρο 559 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το οποίο ορίζει πότε επιτρέπεται 

αναίρεση, θεωρώ ότι θα ήταν άστοχη και αδικαιολόγητη η άσκηση αναιρέσεως, αφού είναι σίγουρο ότι 

δεν θα οδηγούσε σε κανένα αποτέλεσμα, τη στιγμή που και πρωτοδίκως και εφετειακώς η υπόθεση έχει 

κριθεί εις βάρος του Δήμου. Αντιθέτως, μια τέτοια ενέργεια (άσκηση αναίρεσης) θα δημιουργούσε 

περαιτέρω έξοδα για το Δήμο μας καθώς θα αυξάνονταν οι τρέχοντες τόκοι υπερημερίας αλλά και τα 

έξοδα παράστασης ως και η δικαστική δαπάνη και κατ’ επέκταση θα επαύξανε την υποχρέωση του 

Δήμου.  

Μετά ταύτα εκτιμάται ότι ο Δήμος πρέπει να συμμορφωθεί στην υπ’ αρ. 28/473/37/2019 

απόφαση του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας που είναι τελεσίδικη κι εκτελεστή, αφού κιόλας 

έχουν εξαντληθεί τα τακτικά ένδικα μέσα.» 

 

 Κατόπιv ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή vα απoφασίσει σχετικά.  

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

Προέδρου, το άρθρο 72 παρ. 1(ιδ) και 2 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ.5 

του Ν. 4071/2012 και τις διατάξεις του Ν. 4447/2016, την υπ’ αριθμ. 92/28.12.2017 αγωγή 18 

υπαλλήλων του Δήμου Ορεστιάδας, την υπ’ αριθμ. 109/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας, την 

υπ’ αριθμ. 110/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την από 10.07.2018 έφεση του Δήμου 
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Ορεστιάδας, την υπ’ αριθμ. 28/473/37/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας και την 

υπ’ αριθμ. 7312/17.04.2019 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του Δήμου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 7312/17.04.2019 γνωμοδότησης της δικηγόρου με έμμισθη εντολή 

Δήμου Ορεστιάδας Αμαλίας Σούλη. 

 

2. Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 

28/473/37/2019 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, για τους λόγους που 

αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 7312/17.04.2019 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου, η 

οποία είναι τελεσίδικη κι εκτελεστή, αφού κιόλας έχουν εξαντληθεί τα τακτικά ένδικα μέσα. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2019. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως          

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

        Ακριβές απόσπασμα 

             Ο  Πρόεδρος 

 

 

 

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ  
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