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Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού αριθ. 43/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 694/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της Έφεσης κατά της
με αριθμό 28/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καβάλας που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής
υπηρεσιών-υλικών.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 4204/6-11-2020 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) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2)
Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5)
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος
αναπληρωματικό μέλος, 8) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10)
Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 694: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Δράμας,
με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 187944/31/3-11-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα
εξής:
Επί της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 6/2019 αγωγής των 1. Κεφαλά Γεώργιου του
Δημητρίου, 2. Κοψίδα Αθανάσιου του Κωνσταντίνου, 3. Μπόγιαρη Νικόλαου του Γεωργίου, 4. Νεοχωρίτη
Θωμά του Γεωργίου, 5. Παναγιώτογλου Αικατερίνης του Κυριάκου, 6. Παπαδόπουλου Χαράλαμπου του
Νικολάου, 7. Σοπιάδη Πολύκαρπου του Γεωργίου, 8. Συγγυρίδη Ανέστη του Κωνσταντίνου, 9.
Χαραλαμπίδη Παύλου του Αντωνίου και 10. Χαραλαμπίδου Χαρίκλειας του Σταύρου, εκδόθηκε η με αριθμό
28/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας (Τακτική Διαδικασία), η οποία έκανε δεκτή την ανωτέρω
αγωγή και υποχρέωσε την ΠΑΜΘ να καταβάλλει τα εξής ποσά:
1) στον Κεφαλά Γεώργιο το ποσό των 16.812 Ευρώ,
2) στον Κοψίδα Αθανάσιο το ποσό των 2.108,48 Ευρώ,
3) στον Μπογιάρη Νικόλαο το ποσό των 1.340 Ευρώ,
4) στον Νεοχωρίτη Θωμά το ποσό των 3.213,58 Ευρώ,
5) στην Παναγιώτογλου Αικατερίνη το ποσό των 347,20 Ευρώ,
6) στον Παπαδόπουλο Χαράλαμπο το ποσό των 1.440 Ευρώ,
7) στον Σοπιάδη Πολύκαρπο το ποσό των 2.290 Ευρώ,
8) στον Συγγιρίδη Ανέστη το ποσό των 555 Ευρώ,
9) στον Χαραλαμπίδη Παύλο το ποσό των 1.030 Ευρώ και
10) στην Χαραλαμπίδου Χαρίκλεια το ποσό των 2.080 Ευρώ, νομιμότοκα μετά την παρέλευση 60 ημερών
από την ημέρα παραλαβής των υλικών-προϊόντων ή εργασιών και μέχρι την πλήρη εξόφλησή του.
Επειδή, η πληρωμή των δαπανών δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η με αριθμό 07/439/23-02-2017 (ΑΔΑ:
ΩΣ4Β7ΛΒ-ΒΥΥ/24-02-2017) απόφαση συγκρότησης επιτροπής αφορούσε στην παραλαβή υλικών και
διαπίστωση καλής εκτέλεσης εργασιών πολιτιστικών και αθλητικών συνδιοργανώσεων του έτους 2017 και
μόνον, και η με αριθμό 07/187/11-01-0218 (ΑΔΑ: ΩΜ7Λ7ΛΒ-Β20/11-01-2018) απόφαση παράτασης
λειτουργίας της επιτροπής εκδόθηκε σε χρόνο (11/01/2018), που ήδη είχε λήξει η θητεία της, χωρίς να
τροποποιείται ο σκοπός της, που ήταν η παραλαβή υλικών και διαπίστωση καλής εκτέλεσης εργασιών
πολιτιστικών και αθλητικών συνδιοργανώσεων έτους 2017.
Επειδή οι περιγραφόμενες στην αγωγή υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί και συνεπώς δεν υπάρχει
βάσιμος λόγος έφεσης.
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Εισηγούμαι - Γνωμοδοτώ
Να μην ασκηθεί ένδικο μέσο της έφεσης κατά της με αριθμό 28/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Καβάλας (Τακτική Διαδικασία) και να προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας στην
καταβολή του ποσού, σύμφωνα με το διατακτικό της με αριθμό 28/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Καβάλας (Τακτική Διαδικασία)
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΠΟ ΦΑΣ ΙΖΕ Ι Κ ΑΤ Α ΠΛ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α
(Με ψήφους 10 υπέρ και 1 κατά)
Να μην ασκηθεί ένδικο μέσο της έφεσης κατά της με αριθμό 28/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Καβάλας (Τακτική Διαδικασία) και να προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας στην
καταβολή του ποσού, σύμφωνα με το διατακτικό της με αριθμό 28/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Καβάλας (Τακτική Διαδικασία)
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά. Οκ.
Χατζηπέμου ανέφερε τα εξής: «KATA : Στην Υπηρεσία ετέθησαν από μέρους μου τα παρακάτω
ερωτήματα: «Η υπ αριθ 28/2020 απόφαση που κοινοποιήθηκε στις 16.10.2020, αναφέρεται α) σε μη
νομότυπη παράσταση συνηγόρου από τη μεριά της ΠΑΜΘ, β) ότι η αγωγή στηρίζεται σε προφορικές
διαδοχικές συμβάσεις με την Περιφέρεια ΑΜ-Θ και, περιέργως, γ) δεν δικαιολογεί το εκπρόθεσμο της
κατάθεσης προτάσεων των εναγόντων (μετά την πάροδο των 100 ημερών). Ερωτάται η Υπηρεσία ή ο
εισηγητής: α) γιατί δεν υπήρξε νομότυπη παράσταση συνηγόρου, β) υπήρξε εξουσιοδότηση παράστασης
από την ΟΕ της ΠΑΜΘ, γ) ποιος εκ της Περιφέρειας μετήλθε σε «προφορικές συμβάσεις» σύμφωνα με
την αγωγή και δ) γιατί μέχρι σήμερα εγκαίρως δεν υπήρξε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, αφού η
Υπηρεσία αποδέχεται ότι όντως από τους ενάγοντες παρασχέθηκαν προϊόντα και υπηρεσίες;». Η
Υπηρεσία δεν απάντησε άμεσα ως όφειλε. Η πλημμελής παράσταση δικηγόρου στον πρώτο βαθμό δεν
αιτιολογεί την τωρινή πρόταση συμβιβασμού που αποβαίνει σε βάρος των συμφερόντων της
Περιφέρειας».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 694/2020.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

