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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 42η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 17-7-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 297/2017

ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 06-7-2017
ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΩΝΥΜΙΑ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
& ΣΙΑ Ο.Ε», Η ΟΠΟΙΑ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡ. 35, ΟΠΩΣ
ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 17 του μηνό̋ Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 37777/6-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3) Στυλιανή
Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Βαρλά
(αναπληρωματικό μέλο̋ στη θέση του τακτικού μέλου̋ Κυριακή̋ Ντέρου).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋), 2) Κων/νο̋ Κούβαρη̋ 3) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) και 4)
Ζαχαρία̋ Ζούπη̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 3ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 38462/10-7-2017
έγγραφο τη̋ Νομική̋ Υπηρεσία̋, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Την 6.7.2017 επιδόθηκε στον Δήμο Κατασχετήριο τη̋ ομόρρυθμη̋ εταιρεία̋ με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε», η οποία εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττική̋, οδό̋ Γ. Παπανδρέου αρ.35, όπω̋ νομίμω̋
εκπροσωπείται, με το οποίο κατάσχει αναγκαστικώ̋ ει̋ χείρα̋ των τραπεζών:
1. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό̋ Αμερική̋, αριθμό̋ 4, και εκπροσωπείται νόμιμα,
2. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό̋ Αιόλου, αριθμό̋
86, και εκπροσωπείται νόμιμα,
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3. «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό̋ Σταδίου, αριθμό̋ 40, και
εκπροσωπείται νόμιμα,
4. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό̋ Όθωνο̋, αριθμό̋
8, και εκπροσωπείται νόμιμα,
5. «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό̋ Ομήρου, αριθμό̋ 23,
και εκπροσωπείται νόμιμα,
το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων είκοσι δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (4.022,36), για την εκτέλεση
τελεσίδικη̋ απόφαση̋ με αριθμό 146/2016, του Ειρηνοδικείου Πειραιώ̋ (διαδικασία μικροδιαφορών).
Η υπόθεση αφορούσε σε διαδικασία μικροδιαφορών, για προμήθεια από βιβλιοπωλείο, επί τη̋ οποία̋ εκδόθηκε
η με αριθμό 146/2016 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιώ̋, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του αντίδικου
και υποχρεώνει τον εναγόμενο Δήμο να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων
εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (2.933,82) με το νόμιμο τόκο, από την επίδοση τη̋
αγωγή̋ και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του, καθώ̋ και μέρο̋ των δικαστικών εξόδων, το ύψο̋ των οποίων
το Δικαστήριο ορίζει σε ποσό εκατό (100) ευρώ.
Επισημαίνεται ότι με το με αριθμό πρωτ.41990/7.8.2015 έγγραφό του το Τμήμα Λογιστηρίου ενόψει τη̋
συζήτηση̋ τη̋ αγωγή̋ στο Δικαστήριο μα̋ ενημέρωσε ότι «…όπω̋ προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν
στην υπηρεσία (βεβαίωση καλή̋ εκτέλεση̋ από την επιτροπή παραλαβή̋, κλπ) δεν υφίσταται αμφισβήτηση
και καμιά αντίρρηση δεν υπάρχει σχετικά με την προμήθεια, παρόλα αυτά η έλλειψη λοιπών δικαιολογητικών
που συνοδεύουν τα τιμολόγια καθιστά την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων αδύνατη» . Έτσι εκδόθηκε η
απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή στη βάση των διατάξεων περί αδικαιολόγητου
πλουτισμού του Δήμου, καθόσον ο δήμο̋ αναγνώριζε ότι υπήρχε η προμήθεια και παρέμενε ανεξόφλητη.
Ήδη από την 28.2.2017 με το με αριθμό πρωτ. 11679 έγγραφό μα̋ είχαμε ενημερώσει την αρμόδια
υπηρεσία προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση τη̋ απόφαση̋, ώστε ο Δήμο̋ αφενό̋ να συμμορφωθεί στη
νομική υποχρέωση σεβασμού και εκτέλεση̋ δικαστικών αποφάσεων , αφετέρου να αποφευχθεί η σώρευση
τόκων, και η περαιτέρω βλάβη στα συμφέροντά του.
Πλην όμω̋ η απόφαση δεν εκτελέστηκε, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αποστείλει το αναφερόμενο
Κατασχετήριο.
Επειδή από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ουδεί̋ λόγο̋ νομικό̋ ή ουσιαστικό̋ συντρέχει για την άσκηση Ανακοπή̋
επί του ω̋ άνω Κατασχετηρίου. Τυχόν άσκηση Ανακοπή̋ είναι βέβαιο ότι θα απορριφθεί και θα επιβαρύνει το
Δήμο με τόκου̋ και επιπλέον δικαστικά έξοδα και δεδομένου ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι το καθ’ ύλην
αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για την άσκηση ένδικων μέσων, κατ’ άρθρο 72, παρ.1 εδ. ιγ΄ του Ν.3852/2010,
καλείσθε να πάρετε απόφαση για την μη άσκηση του ενδίκου μέσου τη̋ Ανακοπή̋, κατά τη̋
ανωτέρω Αποφάσεω̋ του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Μικροδιαφορών), άλλω̋ σε καταφατική
περίπτωση να εξουσιοδοτήσετε του̋ Δικηγόρου̋ του Δήμου, Κων/νο Καραπαναγιώτη και Χρυσούλα Μυργιαλή,
όπω̋ από κοινού ή ο καθένα̋ του̋ χωριστά, να ασκήσουν το ένδικο μέσο τη̋ Ανακοπή̋ και εν γένει να προβούν
σε όλε̋ τι̋ νόμιμε̋ ενέργειε̋ για τον χειρισμό τη̋ υποθέσεω̋ αυτή̋.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο – Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο
έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72, παρ.1 εδ. ιγ΄ του Ν.3852/2010
3. Την απόφαση με αριθμό 146/2016 του Ειρηνοδικείου Πειραιώ̋ (διαδικασία μικροδιαφορών).
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και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋ – Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου τη̋ Ανακοπή̋, κατά του από 6.7.2017 Κατασχετήριου τη̋
ομόρρυθμη̋ εταιρεία̋ με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε», η οποία εδρεύει στο Χαϊδάρι
Αττική̋, οδό̋ Γ. Παπανδρέου αρ.35, όπω̋ νομίμω̋ εκπροσωπείται, με το οποίο κατάσχει αναγκαστικώ̋ ει̋
χείρα̋ των τραπεζών:
1. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό̋ Αμερική̋, αριθμό̋ 4, και εκπροσωπείται
νόμιμα,
2. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό̋ Αιόλου,
αριθμό̋ 86, και εκπροσωπείται νόμιμα,
3. «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό̋ Σταδίου, αριθμό̋ 40, και
εκπροσωπείται νόμιμα,
4. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό̋ Όθωνο̋,
αριθμό̋ 8, και εκπροσωπείται νόμιμα,
5. «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό̋ Ομήρου, αριθμό̋
23, και εκπροσωπείται νόμιμα,
το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων είκοσι δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (4.022,36), για την εκτέλεση
τελεσίδικη̋ απόφαση̋ με αριθμό 146/2016, του Ειρηνοδικείου Πειραιώ̋ (διαδικασία μικροδιαφορών).
Η υπόθεση αφορούσε σε διαδικασία μικροδιαφορών, για προμήθεια από βιβλιοπωλείο, επί τη̋ οποία̋ εκδόθηκε
η με αριθμό 146/2016 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιώ̋, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του αντίδικου
και υποχρεώνει τον εναγόμενο Δήμο να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων
εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (2.933,82) με το νόμιμο τόκο, από την επίδοση τη̋
αγωγή̋ και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του, καθώ̋ και μέρο̋ των δικαστικών εξόδων, το ύψο̋ των οποίων
το Δικαστήριο ορίζει σε ποσό εκατό (100) ευρώ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (297).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 18-7-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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