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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 
                    Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  214, 226 , 227 , 238 και 280   Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύουν 

2. Τις  διατάξεις  των άρθρων  108, 109, 117 και  131  του N. 4555/18 (ΦΕΚ 

133/19.07.2018 τεύχος Α') «Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ. Λοιπές διατάξεις 

αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις των  παρ 1 περ.ιβ  και 2 του  άρθρου 72 του Ν. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87 Α΄), όπως ισχύουν. 

4. Τις  διατάξεις  των άρθρου άρθρου 5 παρ 2 του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε 

µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4483/2017. 

5. Τις διατάξεις  του άρθρου 912 παρ.1 του Κπολ∆. 

6. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  24  του Π.∆ 142/2010 «Οργανισµός  της  

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Μακεδονίας –Θράκης». 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/ 2015) καθώς 

και την αριθ.14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.∆.∆/26-5-2017 Α∆Α: ΩΩ09465ΧΘ7-
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ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισµό του Συντονιστή  της 

Α.∆.Μ.Θ. 

8. Την αριθ. 185/2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α  

Αλεξ/πολης, σχετικά µε την έγκριση  πρότασης συµβιβασµού και παραίτησης από 

την άσκηση ένδικων µέσων κατά των αριθ. 87/2019 και 405/2019 αποφάσεων 

του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης που αφορούν την αποζηµίωση για τη µη χορήγηση 

1 λίτρου γάλακτος ηµερησίως κατά το χρονικό διάστηµα από 01-01-2014 έως 13-

11-2017 και την καταβολή των δώρων Χριστουγέννων , Πάσχα και επιδόµατος 

αδείας από το έτος 2013 έως το έτος 2017 αντίστοιχα. 

9.  Την αριθ. 15808/28-09-2020 απόφασή µας , σχετικά µε την ακύρωση της αριθ. 

185/2020 απόφασης του ∆.Σ της ∆.Ε.Υ.Α  Αλεξ/πολής. 

10. Την αριθ. 215/2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α  

Αλεξ/πολης, σχετικά µε την έγκριση τροποποίησης –συµπλήρωσης της αριθ. 

185/2020 απόφασης του ∆.Σ της ∆.Ε.Υ.Α . 

11. Την αριθ. 17311/3-11-2020 απόφασή µας , σχετικά µε την ακύρωση της αριθ. 

215/2020 απόφασης του ∆.Σ της ∆.Ε.Υ.Α  Αλεξ/πολης. 

12. Την από 4-11-2020  προσφυγή του κ. Λαµπάκη Ευάγγελου κατά  της αριθ. 

248/20 απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Αλεξ/πολης. 

13. Την αριθ. 248/20 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Αλεξ-πολης,  

14. Το αριθ. 18507/04-11-2020 έγγραφό µας µε το οποίο ζητήθηκαν από την ∆ΕΥΑ 

του ∆ήµου Αλεξ/πολης  τα στοιχεία του φακέλου και οι απόψεις του , για την 

εξέταση της ανωτέρω προσφυγής. 

15. Το  αριθ.5076/11-11-2020    έγγραφο της ∆ΕΥΑ   Αλεξ/πολης, περί παροχής των 

ζητηθέντων στοιχείων το οποίο παραλήφθηκε από την Υπηρεσία µας στις  11-11-

2020 και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου  19069. 

16. Το αριθ. 4915/04-11-2020 έγγραφο της ∆ΕΥΑ   Αλεξ/πολης, µε το οποίο 

διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία µας η προσβαλόµµενη  απόφαση. 

17. Την αριθµ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971 /Β/07-06-2017) απόφαση του 

Συντονιστή     Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί “Ανάθεσης 

άσκησης αρµοδιοτήτων σε οργανικές µονάδες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και 

εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταµένους των οργανικών 

µονάδων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» 

        

 Επειδή,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  118 (ειδική διοικητική προσφυγή – 

αιτήσεις θεραπείας-Αντικατάσταση του άρθρου 227 του ν.3852/2010)  του  Ν. 
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4555/2018 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις 

αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων, των περιφερειών, 

των νοµικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσµων τους, για λόγους 

νοµιµότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) 

ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από 

την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατοµικές πράξεις 

κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο µε απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν 

υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νοµιµότητας 

ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. 2. ..3… 4. 

∆ικαίωµα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκµαίρεται ότι έχουν 

όλοι οι αιρετοί του οικείου δήµου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν 

µέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόµενη απόφαση, εφόσον 

δεν την υπερψήφισαν. ……5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής 

µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει 

η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει 

σιωπηρώς απορριφθεί.  6……»  

Εξάλλου σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 131 (Αντικατάσταση του άρθρου 

238 του ν. 3852/2010) του Ν. 4555/18 ορίζεται ότι: «1.Μέχρι την έναρξη 

λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225 

έως 227 ασκείται από τον  Συντονιστή  της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……» 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.∆. 142/2010, µέχρι την 

έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. η εποπτεία του 

Κράτους επί των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 214 του ν.3852/2010, ασκείται από το Τµήµα Προσωπικού και τα Τµήµατα 

∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Επειδή , η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εκδίδεται εντός 

της προθεσµίας δύο (2) µηνών του άρθρου 227 ("Ειδική διοικητική προσφυγή- 

Αιτήσεις θεραπείας") του ν. 3852/2010 από τη λήψη της πράξης και των στοιχείων 

που προβλέπονται από το νόµο για την έκδοσή της και είναι κρίσιµα για τη 

διάγνωση της υπόθεσης, τα οποία ζητήθηκαν εµπροθέσµως από την υπηρεσία µας. 

Επειδή,  µε την υπό κρίση ένσταση ζητείται η ακύρωση της  αριθµ.   248/2020   

απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Αλεξ/πολης  διότι α)Το ∆Σ της 

επιχείρησης ενέκρινε στη θέση των καταργηµένων ενταλµάτων πληρωµής σε 

εφαρµογή της ακυρωθείσης 185/2020 άλλα ίσης αξίας και για την ίδια µη νόµιµη 

αιτία και έπρεπε να καταθέσει αγωγή για την ζηµία που υπέστη η δηµοτική 

επιχείρηση αναζητώντας το ήδη παρανόµως καταβληθέν ποσόν των 125.285,51 € 
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και για το υπόλοιπο να καταθέσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης µε προσωρινή 

διαταγή µέχρι την συζήτησή της. Β) Απέδωσε το υπόλοιπο µετά την καταβολή του 

ποσού των 125.285,51 € επίσης παράνοµα, αντί προσβολής µε αίτηση αναστολής 

εκτέλεσης εν όψει της υπό εκδίκαση κατατεθείσης έφεσης  γ) ∆ιατήρησε σε ισχύ τις 

µισθολογικές καταστάσεις που εκδόθηκαν παράνοµα και αφορούν τα δώρα 

Χριστουγέννων και Πάσχα που καταργήθηκαν από 2012 µε νόµο και δ) είναι εντελώς 

παράνοµη κόντρα και στην άποψη του νοµικού συµβούλου της δηµοτικής 

επιχείρησης σύµφωνα µε την οποία «…Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ..»  

 

 

Επειδή, σε περίπτωση υποβολής της ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 227 

του Ν. 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 του Ν. 4555/18) ο 

έλεγγος του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης αφορά, καταργήν, το 

παραδεκτό αυτής και στη συνέγεια το βάσιµο. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι 

παραδεκτή, τότε ελέγγεται το βάσιµο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Επειδή ,προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι: (ί) το έννοµο 

συµφέρον του προσφεύγοντος, (ίί) η προθεσµία και (ίίί) η φύση της 

προσβαλλόµενης πράξης. 

Επειδή, κατά πάγια νοµολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 1002/2007), το έννοµο συµφέρον πρέπει 

να είναι άµεσο, προσωπικό και ενεστώς, να υπάρχει δε στο πρόσωπο του 

προσφεύγοντα κατά την έκδοση της προσβαλλόµενης διοικητικής πράξης, κατά την 

άσκηση του ενδίκου µέσου και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Για την ύπαρξη του 

έννοµου συµφέροντος, κατά τα ανωτέρω, δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε 

πολίτη, αλλά απαιτείται ιδιαίτερο και άµεσο έννοµο συµφέρον η ύπαρξη του οποίου 

κρίνεται, όταν η πράξη ή η απόφαση δεν απευθύνεται ευθέως προς τον 

προσφεύγοντα, µόνον εφόσον δηµιουργεί γι' αυτόν συγκεκριµένες έννοµες 

συνέπειες από το σύνδεσµο που υπάρχει µεταξύ των εννόµων αποτελεσµάτων, τα 

οποία επέρχονται από την προσβαλλόµενη διοικητική πράξη και το περιεχόµενο µιας 

συγκεκριµένης νοµικής κατάστασης ή ιδιότητας στην οποία βρίσκεται ή την οποία 

έχει και επικαλείται ο αιτών-προσφεύγων (ΣτΕ 2717/2007, Ολ. ΣτΕ 971/1998, Ολ. 

ΣτΕ 2856/1985, Ολ. ΣτΕ 2855/1985). Κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα και 

προκειµένου το έννοµο συµφέρον να είναι προσωπικό, µεταξύ της προσβαλλόµενης 

πράξης και του προσφεύγοντος πρέπει να υπάρχει ειδική σχέση, η οποία θίγεται 
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κατά τρόπο βλαπτικό είτε από την προσβαλλόµενη πράξη είτε από την παράλειψη 

από οφειλόµενη νόµιµη ενέργεια, δηλαδή τούτο να συνδέεται άµεσα µε την βλάβη 

που υφίσταται ο αιτών (ΣτΕ 2998/1998, 2305/1995). Περαιτέρω, το έννοµο 

συµφέρον πρέπει να είναι άµεσο, δηλαδή τη βλάβη από την προσβαλλόµενη πράξη 

να υφίσταται προσωπικώς ο ίδιος ο αιτών-προσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο µε το 

οποίο ο αιτών συνδέεται ή συνδεόταν µε ορισµένη σχέση (ΣτΕ 605/2008). Τέλος, 

πρέπει να είναι ενεστώς, δηλαδή η βλάβη να υφίσταται τόσο κατά το χρόνο της 

έκδοσης της πράξης ή της συντέλεσης της παράλειψης, όσο και κατά το χρόνο 

συζήτησης της αίτησης ακύρωσης (ΣτΕ 4045/1996). Συµφέρον µέλλον ή ενδεχόµενο 

(ΣτΕ 2449/1980) και αόριστο ή απλώς προσδοκώµενο ή παρελθόν καθιστά την 

προσφυγή απαράδεκτη. 

Επειδή ,σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 4 του Ν. 3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 παρ. 4 του Ν. 4555/18, σε συνδυασµό µε την 

ΥΠ.ΕΣ. 29518/7.8.13 «Έννοµο συµφέρον αιρετού για άσκηση προσφυγής κατά το 

άρθρο 227 του Ν. 3852/10», σύµφωνα µε τις οποίες: «...∆ικαίωµα για την άσκηση 

της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκµαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου 

δήµου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση κατά 

την οποία ελήφθη η προσβαλλόµενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν...». 

Επειδή, η προσβαλλόµενη αριθµ. 187/2020   (Α∆Α:Ψ∆Ρ0ΟΡΝΗ-ΕΧΧ)  του διοικητικού 

συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Αλεξ/πολης ,αναρτήθηκε στον ιστότοπο «∆ιαύγεια» στις  27-

12-2020, εποµένως η υπό κρίση προσφυγή (4-11-2020) έχει υποβληθεί εκπρόθεσµα. 

Επειδή, κατά τα ανωτέρω διαλαµβανόµενα, η εξεταζόµενη προσφυγή έχει κατατεθεί 

παραδεκτώς, συνεπώς γίνεται τυπικώς δεκτή και εξετάζεται περαιτέρω. 

 

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι “1. Η οικονοµική 

επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση 

της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες. (...) ιβ) Αποφασίζει τον 

συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο µέχρι ποσού εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείµενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε 

εισηγείται τη λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν επιτρέπεται 

συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, 

αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών 

παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό 

ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου…..2.  Για τις περιπτώσεις 

ιζ', ιη',  ιβ΄ της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από 
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γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 

σχετικής απόφασης……….».  

Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 912 του Κ.Πολ.∆., όπως ισχύει: «1. Αν 

ασκηθεί εµπρόθεσµα ανακοπή ή έφεση κατά της απόφασης που κηρύχθηκε 

προσωρινά εκτελεστή σύµφωνα µε τα άρθρα 908 ή 910 µπορεί έως τη συζήτηση στο 

ακροατήριο της ανακοπής ερηµοδικίας ή της έφεσης να διαταχθεί, αν το ζητήσει ο 

διάδικος που νικήθηκε, και εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίµηση της ανακοπής 

ερηµοδικίας ή της έφεσης, να ανασταλεί ολικά ή εν µέρει, ώσπου να εκδοθεί 

οριστική απόφαση, µε τον όρο να δοθεί η εγγύηση, η οποία ορίζεται από την 

απόφαση που διατάσσει την αναστολή ή και χωρίς εγγύηση. 2. Την αναστολή της 

παρ.1 διατάζει το δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την απόφαση που προσβάλλεται. Η 

αίτηση συζητείται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κατά τη συζήτηση 

καλείται υποχρεωτικά ο αντίδικος του αιτούντος.». Προϋποθέσεις για να χορηγηθεί 

η αναστολή είναι : α) η άσκηση εµπρόθεσµης έφεσης, β) να πιθανολογηθεί η 

ευδοκίµηση κάποιου λόγου της έφεσης και γ) να πιθανολογηθεί ότι, η εκτέλεση θα 

επιφέρει στον καθ’ ου ανεπανόρθωτη βλάβη και δυσχερώς επανορθώσιµη. 

Συνεπώς, κύριο στοιχείο για την χορήγηση ή µη της αναστολής αποτελεί η 

πιθανολόγηση ή µη της ευδοκίµησης της έφεσης»  

Επειδή, ατά το άρθρο 904 παρ.2α του Κ.Πολ.∆. οι οριστικές αποφάσεις που έχουν 

κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστές αποτελούν εκτελεστό τίτλο.  

Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 3463/06 τα αιρετά όργανα 

των ∆ήµων έχουν υποχρέωση συµµόρφωσης, χωρίς καθυστέρηση, προς τις 

αποφάσεις του Γενικού  Γραµµατέα καθώς και της ειδικής επιτροπής, που 

αναφέρονται στον έλεγχο  νοµιµότητας των πράξεων των συλλογικών και 

µονοµελών οργάνων των ∆ήµων και Κοινοτήτων. Σε αντίθετη περίπτωση 

διαπράττουν σοβαρή παράβαση καθήκοντος,  η οποία ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 233 και 234 του Ν. 3852/10 

Επειδή, µε την αριθ. 248/20 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Αλεξ-

πολης, εγκρίνονται :  Α .Η  αποδοχή της υπ αριθ. 15808/29-09-2020 απόφασης του 

Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ΑΜΘ,  Β. Η ακύρωση των υπ' αριθ. 

510/2020, 518/2020 και 536/2020 ενταλµάτων, µε τα οποία έγιναν οι καταβολές 

προς τους εργαζοµένους και προς τον δικηγόρο τους κατ εκχώρηση απαιτήσεως 

καταβολής της συµφωνηθείσης αµοιβής δυνάµει των ιδιωτικών συµφωνητικών 

εργολαβικού δίκης µεταξύ των εργαζοµένων και του δικηγόρου τους το οποίο 

κατατέθηκε στην επιχείρηση, σε εφαρµογή της υπ' αριθ. 185/24.07.2020 απόφασης 

του ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α.Α. καθώς η απόφαση αυτή έχει ακυρωθεί και την επιστροφή των 
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καταβληθέντων αχρεωστήτως από τους εργαζόµενους σχετικά µε τις  υπ' αριθ. 

87/2019 και 405/2019  αποφάσεις  του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης  Γ. Η  καταβολή 

µέρους των επιδικασθέντων δια των υπ αριθ. 87/2019 και 405/2019 αποφάσεων του 

Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης ποσών λόγω του ότι οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν 

κηρυχτεί προσωρινά εκτελεστές και επίκειται αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος της 

επιχειρήσεως και χωρίς η καταβολή να υποδηλώνει αποδοχή των ανωτέρω 

αποφάσεων δεδοµένης της ήδη ασκηθείσης εφέσεως κατά της υπ αριθ.87/2019 

αποφασεως και της δοθείσης εντολής για την ασκήση εφέσεως κατά του κύρους της 

υπ' αριθ 405/2019 αποφάσεως .Και συγκεκριµένα αποφασίζεται η καταβολή µέρους 

του επιδικασθέντος προσωρινά εκτελεστού ποσού της υπ' αριθ. 87/2019 απόφασης 

ήτοι καταβολής ποσού 125.285,51€ και της υπ' αριθ. 405/2019 απόφασης καταβολής 

ποσού ήτοι 35.546,88€, κατανεµηµένα σε κάθε υπάλληλο. Σηµειώνεται ότι λόγω του 

ιδιωτικού συµφωνητικού εργολαβικού δίκης έχει συµφωνηθεί 10% των απολαβών 

των εργαζοµένων θα αποδοθούν στον δικηγόρο των εργαζοµένων και η οποία 

απαίτηση έχει εκχωρηθεί από τους εργαζόµενους .  ∆. Η έγκριση της έκδοσης 

γραµµατίων είσπραξης και ενταλµάτων πληρωµής ίσου ποσού µε το ποσό που είχε 

ήδη καταβληθεί σε εφαρµογή της υπ' αριθ. 185/24.07.2020 απόφασης του ∆Σ. Της 

∆.Ε.Υ.Α.Α. καθώς η απόφαση αυτή έχει ακυρωθεί, σε εκτέλεση µέρους του 

προσωρινώς εκτελεστού των δικαστικών αποφάσεων τα οποία υποχρεούται να 

καταβάλλει η επιχείρηση συµµορφούµενη προς τις δικαστικές αποφάσεις.  Ε. Η 

απόδοση του υπόλοιπου ποσού του προσωρινώς εκτελεστού των αποφάσεων µε την 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού της ∆.Ε.Υ.Α.Α.  ΣΤ. Την διατήρηση σε ισχύ των 

µισθολογικών καταστάσεων και των χρηµατικών ενταλµάτων που εκδόθηκαν και 

αφορούν τις ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές για την καταβολή δώρου 

Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδοµα αδείας για τα έτη 2013-2014 , διότι ο 

υπολογισµός τους αφορά το ίδιο χρονικό διάστηµα και τις ίδιες αιτίες έκδοσή τους  

Ζ. Η έγκριση της ασκηθείσης έφεσης κατά του κύρους της ανωτέρω υπ αριθ. 

87/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης από 27.09.2020 και µε αύξοντα 

αριθµό κατάθεσης δικογράφου έφεσης 188/ΕΙ∆.ΜΟΝ/2020 µας και κατά συνέπεια η 

συµµόρφωση της επιχείρησης εις την καταβολή µέρους του προσωρινά 

επιδικασθέντος ποσό δεν υποδηλώνει αποδοχής της ανωτέρω αποφάσεως 

 

 

Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη  απόφαση  η ∆.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης 

συµµορφούµενη προς την αριθ  15808/28.09.2020 απόφαση  µας κατέθεσε  εφέσεις 

για την εξαφάνιση των αριθ. 87/2019 και 405/2019   αποφάσεων του Ειρηνοδικείου 
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Αλεξ/πολης , ακύρωσε τα  αριθ. 510/2020, 518/2020 και 536/2020 εντάλµατα,  µε 

τα οποία έγιναν οι καταβολές προς τους εργαζοµένους και προς τον δικηγόρο τους 

και αποφάσισε να απαιτηθεί η επιστροφή των καταβληθέντων αχρεωστήτως στους 

εργαζόµενους  . 

Επειδή, κατά των αριθ. 87/2019 και 405/2019   αποφάσεων του Ειρηνοδικείου 

Αλεξ/πολης  ασκήθηκαν από την ∆ΕΥΑ Αλεξ/πολης τα ένδικα µέσα, σύµφωνα  τις  

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10  . 

Επειδή, στην κρινόµενη υπόθεση δεν έλαβε χώρα συµβιβασµός ή κατάργηση της 

δίκης αφού κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα εχουν ασκηθεί εφέσεις (τακτικά ένδικα 

µέσα)  κατά των προσωρινά εκτελεστών αποφάσεων του Ειρηνοδικείου. 

Επειδή, από την γραµµατική ερµηνεία της διάταξης του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

δεν προκύπτει ότι επιβάλλεται και η άσκηση αίτησης αναστολής εκέλεσης, πέραν 

των εφέσεων παρά µονάχα ότι απαγορεύεται ο συµβιβασµός  και η κατάργηση 

δίκης, που δεν έχουν  λάβει χώρα στην περίπτωσή µας. 

Επειδή,µε την υπ’ αριθ. 248/2020 απόφαση του ∆.Σ. της επιχείρησης ,δεν 

επιχειρείται  συµβιβασµός  και κατάργηση δίκης ώστε να είναι απαραίτητη η 

γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 

σχετικής απόφασης, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις. 

Επειδή, δεν προκύπτει από καµία διάταξη νόµου ότι απαιτείται η σύµφωνη γνώµη 

του νοµικού συµβούλου της επιχείρησης για να εκτελεστεί δικαστική απόφαση 

προσωρινά εκτελεστή! 

 

Επειδή, µε την προσβαλόµµενη απόφαση αποφασίστηκε η καταβολή µέρους των  

επιδικασθέντων µε τις αριθ. 87/2019 και 405/2019   αποφάσεις  του Ειρηνοδικείου 

Αλεξανδρούπολης ποσών  λόγω του οτι οι ανωτέρω  αποφάσεις έχουν κηρυχθεί  

προσωρινά εκτελεστές και επίκειται  αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της 

επιχείρησης από τους εργαζόµενους χωρίς η καταβολή των ποσών να υποδηλώνει 

αποδοχή των ανωτέρω αποφάσεων αφού ήδη ασκήθηκε έφεση κατά της αριθ. 

87/20019 απόφασης και δόθηκε εντολή για την άσκηση εφέσεως κατά της αριθ. 

405/2019 απόφασης . 

Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη  εφόσον ευδοκιµήσει η έφεση και 

αναζητηθούν τα καταβληθέντα ως αχρεωστήτως δοθέντα  τότε θα  διορθωθούν και 

οι µισθολογικές καταστάσεις και θα αναζητηθούν και οι εισφορές που καταβλήθηκαν 

από την επιχείρηση . 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Απορρίπτουµε την από 4-11-2020 ένσταση του Λαµπάκη Ευάγγελου,  κατά της   

αριθ.  αριθ. 248/20 απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Αλεξ/πολης 

για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 

Η παρούσα απόφαση µπορεί να προσβληθεί, από οποιονδήποτε έχει έννοµο 

συµφέρον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.3463/06 ενώπιον της 

Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόµου εντός προθεσµίας 

ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου 

έλαβε γνώση αυτής. 

           Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ:   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ                

      ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

1.κ.Λαµπάκη Ευάγγελο  

(µε αποδεικτικό επίδοσης) 

 

2.∆ΕΥΑ Αλεξ/πολης (Με απόδειξη)  

            ∆Ρ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ 
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