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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 61η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 7-11-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 480/2017

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ Α2077/2017
ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 7 του μηνό̋ Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 58970/3-11-2017 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 (τακτικό μέλο̋) 3) Στυλιανή
Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 5) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό
μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 2) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋) 3)Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό
μέλο̋) και 4) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ και Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Βρεττάκο̋
Χρήστο̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισήγαγε το 8ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ και αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 58433/1-11-2017
έγγραφο τη̋ Νομική̋ Υπηρεσία̋, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Την 17η-10-2017 επιδόθηκε στον Δήμο η υπ’ αριθμόν Α 2077/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιώ̋ (Τμήμα Ε’ Τριμελέ̋), με την οποία, αφού συζητήθηκε η από 28-2-2013 αγωγή (αριθμ. πράξη̋
κατάθεση̋ 28/6-3-2013) τη̋ ανώνυμη̋ τραπεζική̋ εταιρεία̋ με την επωνυμία «Τράπεζα EUROBANK
ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank – Ergasias Α.Ε.» κατά του Δήμου
Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋, επιδικάστηκε η καταβολή, από πλευρά̋ του Δήμου, των τόκων που
αναλογούν στο ποσό των 125.391,26 ευρώ, για την χρονική περίοδο από 5-12-2008 μέχρι και 11-102013, με το προβλεπόμενο από το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ. 166/2003 επιτόκιο, που αφορούν στην
εκχωρηθείσα στην ανωτέρω τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank – Ergasias Α.Ε.», σύμβαση του Δήμου Κερατσινίου –
Δραπετσώνα̋ με την εταιρεία «CODECO – ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
Στην ανωτέρω απόφαση, το δικαστήριο δέχεται ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 9 του
ν.1882/1990 «επί εκχωρημένων απαιτήσεων πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό φορολογική̋
ενημερότητα̋ στον διενεργούντα την πληρωμή, τόσο από τον εκχωρητή όσο και από τον εκδοχέα και ότι αν
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσει̋ χορήγησή̋ του, τα προ̋ είσπραξη χρήματα αποδίδονται στο δημόσιο, μέχρι
του ύψου̋ τη̋ βεβαιωμένη̋ οφειλή̋, κατά τον χρόνο απόδοση̋».
Ω̋ εκ τούτου και λαμβάνοντα̋ υπ’ όψιν ότι η εκχωρήτρια κοινοπραξία δεν ήταν φορολογικώ̋ ενήμερη, όπω̋
άλλωστε γίνεται παραδεκτό και από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά που εξέδωσε την ανωτέρω απόφαση,
είναι, κατά τη γνώμη μα̋, εσφαλμένη η επιδίκαση στον Δήμο τη̋ καταβολή̋ των τόκων που
αναλογούν στο ποσό των 125.391,26 ευρώ, για την χρονική περίοδο από 5-12-2008 έω̋ και 1110-2013.
Επειδή εν προκειμένω συντρέχουν νόμιμοι λόγοι ασκήσεω̋ αίτηση̋ αναιρέσεω̋, κατά τη̋ ω̋ άνω υπ’
αριθμόν Α2077/2017 απόφαση̋ του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώ̋ (Τμήμα Ε’ Τριμελέ̋).
Δεδομένου ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για την άσκηση
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αίτηση̋ αναίρεση̋, κατ’ άρθρο 72, παρ.1 εδ. ιγ΄ του Ν.3852/2010, καλείσθε να πάρετε απόφαση για
την άσκηση τη̋ αίτηση̋ αναίρεση̋, κατά τη̋ ανωτέρω υπ’ αριθμόν Α2077/2017 απόφαση̋ του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιώ̋ (Τμήμα Ε’ Τριμελέ̋) και να εξουσιοδοτήσετε του̋ Δικηγόρου̋ του
Δήμου, Κων/νο Καραπαναγιώτη και Χρυσούλα Μυργιαλή, όπω̋ από κοινού ή ο καθένα̋ του̋ χωριστά,
ασκήσουν την αίτηση αναίρεση̋ και εν γένει να προβούν σε όλε̋ τι̋ νόμιμε̋ ενέργειε̋ για τον χειρισμό τη̋
ω̋ άνω υπόθεση̋.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το 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 υπ’ αριθμόν Α2077/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώ̋ (Τμήμα Ε’ Τριμελέ̋)
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 αίτηση̋ αναίρεση̋, κατά τη̋ υπ’ αριθμόν Α2077/2017 απόφαση̋ του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιώ̋ (Τμήμα Ε’ Τριμελέ̋) με την οποία, αφού συζητήθηκε η από 28-2-2013 αγωγή (αριθμ.
πράξη̋ κατάθεση̋ 28/6-3-2013) τη̋ ανώνυμη̋ τραπεζική̋ εταιρεία̋ με την επωνυμία «Τράπεζα EUROBANK
ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank – Ergasias Α.Ε.» κατά του Δήμου
Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋, επιδικάστηκε η καταβολή, από πλευρά̋ του Δήμου, των τόκων που αναλογούν
στο ποσό των 125.391,26 ευρώ, για την χρονική περίοδο από 5-12-2008 μέχρι και 11-10-2013, με το
προβλεπόμενο από το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ. 166/2003 επιτόκιο, που αφορούν στην εκχωρηθείσα στην
ανωτέρω τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «Eurobank – Ergasias Α.Ε.», σύμβαση του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋ με την
εταιρεία «CODECO – ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
Εξουσιοδοτεί του̋ Δικηγόρου̋ του Δήμου, Κων/νο Καραπαναγιώτη και Χρυσούλα Μυργιαλή, όπω̋ από
κοινού ή ο καθένα̋ του̋ χωριστά, ασκήσουν την αίτηση αναίρεση̋ και εν γένει να προβούν σε όλε̋ τι̋
νόμιμε̋ ενέργειε̋ για τον χειρισμό τη̋ ω̋ άνω υπόθεση̋.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (480)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 13-11-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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