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Του  Πρακτικού αριθ. 16/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 386/2018 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 37/2018 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας που αφορά την καταβολή ποσού σχετικά με σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ.2446/5-4-2018 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα Προεδρεύουσα της Οικονομικής 
επιτροπής, 2) Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος,  3) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 4) 
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος μέλος, 5) Καραλίδης Φώτιος μέλος, 6) Γρανάς Αρχέλαος μέλος 
  Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος 
απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) Μουσταφά Μετίν μέλος και 3) Λασκαρίδης Παντελής μέλος, οι 
οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα έξη μέλη, η 
Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας 
διάταξης. 
 
Προσήλθε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το μέλος Λασκαρίδης Παντελής στην 
συζήτηση του πρώτου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 386: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. 
Δράμας με το υπ’ αριθμ. 1438/27-3-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
 
Με την 37/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας έγινε δεκτή η από 02-03-2017 αγωγή του Δημητρίου 
Μόσχου (με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 28/08-03-2017) και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης υποχρεώνεται να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 15.148,41 Ευρώ νομιμότοκα από την 
επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση. Το ανωτέρω ποσό οφείλεται στον ενάγοντα λόγω μη 
εξόφλησης σύμβασης ανάθεσης των ελέγχων και της τακτικής επιθεώρησης για την κανονική λειτουργία 
των αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού. 
Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση της με αριθμό 7182/23-10-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας 
με την οποία ανατέθηκε απευθείας η παροχή υπηρεσίας Προϊσταμένου Εκμετάλλευσης Αναβατήρων του 
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού για την χιονοδρομική περίοδο 2014-2015 στον ενάγοντα, υπογράφηκε 
στις 23-10-2014 η με αριθμό πρωτ. 7199/23-10-2014 σύμβαση με τον αντίδικο.  
Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η παροχή υπηρεσίας Προϊσταμένου Εκμετάλλευσης Αναβατήρων 
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού με τις αρμοδιότητες, καθήκοντα, ευθύνες και υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθμό Τ/10004/02 (ΦΕΚ 1339/8/16-10-2002) «Έγκριση κανονισμού 
λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και 
λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων» απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, για την χιονοδρομική περίοδο 
2014-2015. Αμοιβή του ενάγοντα ορίστηκε το ποσό των 13.000 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ. 
Χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίστηκε από την υπογραφή της έως τις 30-04-2015. Πλην όμως το 
Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού διέκοψε τη λειτουργία του για την χιονοδρομική περίοδο 2014-2015 στις 
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20-04-2015, οπότε το τελικό ποσό πληρωμής στον ενάγοντα ορίστηκε στο ποσό των 12.315,79 Ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 2.832,64, ήτοι συνολικά 15.148,41. 
Μετά την από 30-04-2015 σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής, διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά της ανωτέρω δαπάνης στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Ν. Δράμας. Με το με 
αριθμό πρωτ. 1591/25-09-2015 έγγραφό της τα δικαιολογητικά δαπάνης απορρίφθηκαν θεωρώντας ότι η 
δαπάνη αναφέρεται σε σύμβαση έργου και κατά συνέπεια διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 
2527/1997. Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι κύριο χαρακτηριστικό των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών είναι η 
ανάπτυξη πρωτοβουλίας και η ανεξαρτησία ως προς τον καθορισμό του τόπου, του χρόνου και του 
τρόπου παροχής της εργασίας.  
 
Επειδή σύμφωνα με το εδ. ι της παρ. 1 του αρ. 176 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) η 
οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για την απόφαση για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων 
και των ενδίκων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. 
 
Επειδή το έργο που περιγράφεται στη με αριθμό πρωτ. 7199/23-10-2014 σύμβαση με τον αντίδικο έχει 
παρασχεθεί και για αυτό το λόγο έχει συνταχθεί το από 30-04-2015 πρωτόκολλο παραλαβής. Για το λόγο 
αυτό τυχόν ασκηθείσα έφεση δεν έχει πιθανότητες ευδοκίμησης. 
 
Επειδή με την με αριθμό 37/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας δεν επιδικάζονται δικαστικά έξοδα 
στον αντίδικο. Επιπλέον με τη μη άσκηση έφεσης και την άμεση καταβολή του ποσού της απόφασης η 
Περιφέρεια θα επιβαρυνθεί με λιγότερους τόκους. 
 
Επειδή μετά τη απόσυρση του θέματος κατά προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
ΠΑΜΘ και καθώς η ανωτέρω απόφαση επιδόθηκε νομίμως στις 19-03-2018, η δε προθεσμία άσκησης 
έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας λήγει στις 18-04-2018, ΖΗΤΩ να συζητηθεί ως 
θέμα εκτός ημερησίας διάταξης κατά την 16η Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ. 
 

Εισηγούμαι -  Γνωμοδοτώ 
Τη μη άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 37/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Δράμας. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 

   ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 4 υπέρ  και 3 κατά) 

Να μη ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της με αριθμό 37/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Δράμας. 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος , Γρανάς Αρχέλαος, Λασκαρίδης 
Παντελής, ψηφίζοντας κατά, διότι θεωρούν ότι πρέπει να ασκηθεί η έφεση.  

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  386/2018 

 
 

                             Η  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ   

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
   ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
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