ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/5-4-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 75

Περίληψη
Μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 839/2018 απόφασης του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 5 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.7923/1-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Τσαρεκτσή Τζενάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Καρά Αχμέτ
4) Μποζ Ραμαδάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Λύρατζης Πασχάλης
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Μυλωνάς ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο και
στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Τζενάν Τσαρεκτσή
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Δημοτών»
Εμμανουήλ Φανουράκης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.7910/1-4-2019 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Την 1η-2-2019, κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ξάνθης η με αριθμό 839/2018 απόφαση του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής, που έκανε δεκτή την αγωγή της Ντονάρα
Αποστολίδου του Γεωργίου και αναγνώρισε: την υποχρέωση του Δήμου Ξάνθης να της καταβάλει το ποσό
των 2.078 €.
επ’ αυτού δε γνωμοδοτώ ως ακολούθως:
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1.1. Η κα Ντονάρα Αποστολίδου του Γεωργίου, κάτοικος Ξάνθης (οδός Αρχιμήδους 9), άσκησε στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής την με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 224/19-6-2014 αγωγή της
κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Ξάνθης και του Ελληνικού
Δημοσίου, με την οποία ζήτησε να αναγνωρισθεί η υποχρέωση των παραπάνω να της καταβάλουν: α. ποσό
5.321 € για τη ζημία που υπέστη από την εξαιτίας παράνομων ενεργειών των παραπάνω παράλειψη
χορήγησης σ’ αυτήν της παροχής κοινωνικής πρόνοιας ως βαριάς ανάπηρης για το χρονικό διάστημα από 111-2010 μέχρι 24-4-2012 και β. ποσό 3.000 € ως αποζημίωση για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης.
1.2. Το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής με τη με αριθμό 839/2018 απόφασή του
έκανε δεκτή την παραπάνω αγωγή και αναγνώρισε: α. την υποχρέωση της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης να καταβάλει στην κα Αποστολίδου το συνολικό ποσό των 3.943 € και ειδικότερα
ποσό 3.443 € για παροχή κοινωνικής πρόνοιας ως βαριάς ανάπηρης για το χρονικό διάστημα από 1-11-2010
έως 16-10-2011 και ποσό 500€ ως αποζημίωση για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και β. την υποχρέωση
του Δήμου Ξάνθης να της καταβάλει το ποσό των 2.078€. για τους λόγους που αναφέρει το σκεπτικό της ως
άνω απόφασης.
2. Κατά της απόφασης αυτής δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης εκ μέρους του Δήμου Ξάνθης,
δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας δεν υπόκεινται σε έφεση
αποφάσεις, που αφορούν χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000 €).
3. Κατά της απόφασης αυτής δεν υπάρχει νόμιμος λόγος αναίρεσης εκ μέρους του Δήμου Ξάνθης
σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και το άρθρο 53 του Π.Δ.18/1989
(έλλειψη νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας ή αντίθεση της απόφασης προς τη νομολογία του
Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού
δικαστηρίου).
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA ANNA ANDREOU
Ημερομηνία: 2019.04.08 11:27:44 EEST

4. Εν όψει των ανωτέρω, γνωμοδοτούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 176
παρ.1ι του Ν.3852/2010 αποφασίσει τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 839/2018 οριστικής
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής.
Συνημμένα υποβάλλουμε τη με αριθμό 839/2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κομοτηνής».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη μη άσκηση ενδίκου μέσου, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, κατά της με αριθμό 839/2018
οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής, για τους λόγους που
αναφέρονται σ’ αυτήν.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 8-4-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

