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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: 299/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1571/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ).
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 5ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 37511/4-7-2017
έγγραφο τη̋ Νομική̋ Υπηρεσία̋, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Την 28η Ιουνίου 2017 επιδόθηκε στον Δήμο η με αριθμό 1571/2017 απόφαση του Πολυμελού̋
Πρωτοδικείου Πειραιώ̋ (Τακτική Διαδικασία) με την οποία το Δικαστήριο δέχτηκε μερικώ̋ την Αγωγή τη̋
Ανωνύμου Τραπεζική̋ Εταιρεία̋ με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώ̋ ΑΤΕ», ω̋ ειδική̋ διαδόχου τη̋ Αγροτική̋
Τράπεζα̋ τη̋ Ελλάδο̋, την οποία είχε ασκήσει κατά του Δήμου. Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή το Δικαστήριο
αναγνωρίζει την παραπάνω ενάγουσα ω̋ πλήρη και αποκλειστική κυρία ενό̋ οικοπέδου, επί του οποίου έχει
ανεγερθεί ισόγεια αποθήκη επιφάνεια̋ 1.427 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται εντό̋ του εγκεκριμένου σχεδίου τη̋
πόλη̋ τη̋ Δραπετσώνα̋, στην δημοτική ενότητα Δραπετσώνα̋ του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋ και
υποχρεώνει τον εναγόμενο Δήμο στην απόδοση αυτού. Επιπρόσθετα διατάσσει την διόρθωση τη̋ αντίστοιχη̋
εγγραφή̋ στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά και υποχρεώνει τον Δήμο να
καταβάλει το ποσό των 47.400 ευρώ για αποζημίωση, νομιμότοκα από την επίδοση τη̋ αγωγή̋ μέχρι την
ολοσχερή εξόφληση αυτού, καθώ̋ και του ποσού των 2.000 ευρώ, για δικαστική δαπάνη.
Επειδή συντρέχουν νόμιμοι λόγοι άσκηση̋ εφέσεω̋, καθόσον το Δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό μα̋ ότι
ήταν αδύνατη η αυτούσια απόδοση του ακινήτου στην αντίδικο Τράπεζα Πειραιώ̋, και δεδομένου ότι η
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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 άσκηση ή μη του ενδίκου
μέσου τη̋ έφεση̋, κατά τη̋ ανωτέρω αποφάσεω̋ του Πολυμελού̋ Πρωτοδικείου Πειραιά, και 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 έφεση̋ 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 με αριθμό 1571/2017 απόφαση του Πολυμελού̋ Πρωτοδικείου Πειραιώ̋ (Τακτική Διαδικασία)
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 την άσκηση εφέσεω̋ τη̋ με αριθμό 1571/2017 απόφαση του Πολυμελού̋ Πρωτοδικείου
Πειραιώ̋ (Τακτική Διαδικασία), η οποία επιδόθηκε την 28η Ιουνίου 2017 και με την οποία το Δικαστήριο δέχτηκε
μερικώ̋ την Αγωγή τη̋ Ανωνύμου Τραπεζική̋ Εταιρεία̋ με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώ̋ ΑΤΕ», ω̋ ειδική̋
διαδόχου τη̋ Αγροτική̋ Τράπεζα̋ τη̋ Ελλάδο̋, την οποία είχε ασκήσει κατά του Δήμου.
Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή το Δικαστήριο αναγνωρίζει την παραπάνω ενάγουσα ω̋ πλήρη και
αποκλειστική κυρία ενό̋ οικοπέδου, επί του οποίου έχει ανεγερθεί ισόγεια αποθήκη επιφάνεια̋ 1.427 τ.μ., το
οποίο ευρίσκεται εντό̋ του εγκεκριμένου σχεδίου τη̋ πόλη̋ τη̋ Δραπετσώνα̋, στην δημοτική ενότητα
Δραπετσώνα̋ του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋ και υποχρεώνει τον εναγόμενο Δήμο στην απόδοση
αυτού. Επιπρόσθετα διατάσσει την διόρθωση τη̋ αντίστοιχη̋ εγγραφή̋ στα κτηματολογικά βιβλία του
Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά και υποχρεώνει τον Δήμο να καταβάλει το ποσό των 47.400 € για
αποζημίωση, νομιμότοκα από την επίδοση τη̋ αγωγή̋ μέχρι την ολοσχερή εξόφληση αυτού, καθώ̋ και του
ποσού των 2.000 €, για δικαστική δαπάνη.
Εξουσιοδοτεί του̋ Δικηγόρου̋ του Δήμου, Κων/νο Καραπαναγιώτη και Χρυσούλα Μυργιαλή, όπω̋ από
κοινού ή ο καθένα̋ του̋ χωριστά, να ασκήσουν το ένδικο μέσο τη̋ έφεση̋ και εν γένει να προβούν σε όλε̋
τι̋ νόμιμε̋ ενέργειε̋ για τον χειρισμό τη̋ υποθέσεω̋ αυτή̋.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (299).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 18-7-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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