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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 5248/19-08-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα.
4ο Θέμα: Ασύμφορη άσκηση ένδικων μέσων και εξόφληση της υπ’ αρίθμ. Α61/2019 Απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής
(Αρ. απόφασης 84/2019)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών βρέθηκαν
παρόντες οι τέσσερις (4), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ
2) ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
3) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
4) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΙΔΗΝ
ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε στην εισήγηση του Ειδικού
Συνεργάτη Δημάρχου κου Μουζαφέρ Καπζά (Δικηγόρου) ως εξής: Σύμφωνα με την περ. ιγ) της παρ. 1 του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 (Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 54
του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των
ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
Με την υπ’ αριθμ. Α61/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, ο Δήμος Μύκης υποχρεούται
να καταβάλλει στον Ιμάμ Ενγκίν του Χουσεΐν, το ποσό των 24.598,77€ (αξία εργασιών 19.999,00€ και ΦΠΑ
4.599,77€) με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από τις 07-07-2014 μέχρι πλήρους εξόφλησης.
Η παραπάνω απόφαση επιδόθηκε νόμιμα στο Δήμο Μύκης την 2η Ιουλίου 2019 λαμβάνοντας αριθμό
πρωτοκόλλου 4459/02-07-2019. Κατά της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας εντός προθεσμίας 60 ημερών από την επίδοση της. Ο Δήμος Μύκης όμως θα πρέπει
να προβεί στην εξόφληση του επιδικασθέν ποσού διότι είναι ασύμφορη η άσκηση αναίρεσης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της παραπάνω απόφασης,. Ασύμφορη δε είναι η άσκηση αναίρεσης δεδομένου
ότι θα πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο με εντολή να συντάξει και να καταθέσει το δικόγραφο της αναίρεσης και
στη συνέχεια να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να υποστηρίξει τις θέσεις του
Δήμου Μύκης.
Όμως για τις άνω ενέργειες του δικηγόρου θα πρέπει ο Δήμος να καταβάλλει ως ελάχιστη αμοιβή του το
ποσό άνω των 2500 ευρώ, για μία υπόθεση στην οποία δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση της αναίρεσης . Ενώ
πέραν αυτού θα πρέπει να επιβαρυνθεί και για τους τόκους των τριών επόμενων ετών, ήτοι το ποσό των 5000
ευρώ περίπου.
Τέλος από υπολογισμό τόκων προκύπτει ότι ο Δήμος Μύκης υποχρεούται να καταβάλλει τα παρακάτω
ποσά:
 24.598,77 € (αξία εργασιών 19.999,00 € και ΦΠΑ 4.599,77€) ως επιδικασθέν κεφάλαιο.
 5.983,26 ευρώ ως τόκος υπερημερίας από τις 07-07-2014 έως 2-07-2019.
Δηλαδή το συνολικό ποσό των 30.582,03 ευρώ.
Εάν και εφόσον ο Δήμος Μύκης δεν αποδεχτεί την παραπάνω απόφαση θα υποχρεωθεί να καταβάλλει
επιπλέον από τους παραπάνω τόκους έως την τελεσιδικία της απόφασης επί της αναίρεσης και τα δικαστικά,
ήτοι το ποσό των 7500 ευρώ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Δήμος στη περίπτωση αυτή θα κληθεί να
καταβάλλει το επιπλέον ποσό των 7500 € περίπου, δηλαδή συνολικά 38.082,03 ευρώ περίπου.
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ΑΔΑ: Ω28ΜΩΚΛ-ΘΧΕ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ ΟΤΙ
Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Μύκης θα πρέπει να αποφασίσει καταρχήν ότι είναι ασύμφορη η άσκηση
αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ' αριθμ. Α61/2019 απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Κομοτηνής, και στη συνέχεια να προβεί στην πλήρη εξόφληση του επιδικασθέν ποσού.
Έπειτα ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή με τη σειρά της, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του
Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου, την οποία παρέθεσε ο Πρόεδρος του Οργάνου και έλαβε υπόψη:
- την περίπτωση ιγ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10
- την παρ.1 του άρθρου 54 του Ν.4447/16
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α) Ότι είναι ασύμφορη η άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ως άνω
απόφασης,
β) Την πλήρη αποδοχή και εξόφληση του επιδικασθέντος ποσού με την υπ’ αριθμ. Α61/2019 απόφαση
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, δηλαδή το συνολικό ποσό των 30.582,03 ευρώ, όπως αναλύεται στην ως
άνω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/2019
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
H Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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