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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 67η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 18-12-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 594/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 335/2017 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ), Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ TECMEC.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 18 του μηνό̋ Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ:
67287/14-12-2017 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 έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (αντιπρόεδρο̋-τακτικό μέλο̋) 3) Άννα
Γκρόζου (τακτικό μέλο̋) 4)Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 6)
Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) 3) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό
μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Βρεττάκο̋ Χρήστο̋, κήρυξε την έναρξη
τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 4ο θέμα αυτή̋ και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 65467/6-122017 έγγραφο τη̋ Νομική̋ Υπηρεσία̋, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Την 01η/12/2017 επιδόθηκε στον Δήμο η υπ’ αριθμ. 335/2017 οριστική̋ Απόφαση̋ του Ειρηνοδικείου Πειραιώ̋
(Τακτική Διαδικασία) μαζί με επιταγή προ̋ εκτέλεση, τη̋ ανωνύμου εταιρεία̋ με διακριτικό τίτλο TECMEC, κατά του
Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋, με την οποία ζητεί να καταβληθούν:
α) δέκα έξι χιλιάδε̋ οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά του ευρώ (16.878,96 €) για
επιδικασθέν κεφάλαιο,
β) τριακόσια ευρώ (300 €) για δικαστική δαπάνη,
γ) οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (842,40 €) για τέλη απογράφου,
δ) πενήντα ευρώ (50 €) για την σύνταξη τη̋ επιταγή̋ και
ε) εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (68,20 €) για έξοδα επιδόσεω̋.
Το συνολικό ποσό το οποίο ζητεί να καταβληθεί από το Δήμο ανέρχεται στι̋ είκοσι δύο χιλιάδε̋ εξακόσια
εβδομήντα έξι ευρώ και επτά λεπτά του ευρώ (22.676,07 €), άλλω̋ επιφυλάσσεται να εκτελέσει την παραπάνω
απόφαση αναγκαστικώ̋, οπότε θα προστεθούν και πενήντα ευρώ (50 €) για την εντολή προ̋ εκτέλεση.
Με την 335/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Τακτική Διαδικασία) έγινε δεκτή η από 30.10.2012 και με
αριθμ.καταθ.δικογρ. 953/2012 (γεν.αριθμ.καταθ. 9547/2012) αγωγή τη̋ αντιδίκου εναντίον του Δήμου, για
προμήθεια εμπορευμάτων και ανταλλακτικών για απορριμματοφόρα οχήματα του τ.Δήμου Δραπετσώνα̋, τον Απρίλιο
2008 και για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού αυτών και άλλων οχημάτων του
Δήμου, δυνάμει τιμολογίων που επικαλέσθηκε.
Η αρμόδια υπηρεσία του Τμήματο̋ Λογιστηρίου του Δήμου με το με αριθμό πρωτ. 3367/23.01.2017 έγγραφό τη̋
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βεβαίωσε ότι:
«…..Σε απάντηση του παραπάνω αναφερομένου σχετικού (β), που αφορά στην αγωγή με αριθμό πρωτοκόλλου
32671/6-6-2013 τη̋ εταιρεία̋ «TECMEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό
τίτλο «TECMEC Α.Ε.Β.Ε.», καθολική̋ διαδόχου τη̋ ανώνυμη̋ εταιρεία̋ με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
Α.Τ.Ε.Β.Ε.» κατά του Δήμου μα̋, σα̋ γνωρίζουμε τα εξή̋ :
Κατά την μεταφορά των οικονομικών δεδομένων του πρώην Δήμου Δραπετσώνα̋ και την μετάπτωση των στοιχείων
στο μηχανογραφημένο σύστημα Οικονομική̋ Διαχείριση̋ του ενοποιημένου, από 1-1-2011, πλέον Δήμου Κερατσινίου
– Δραπετσώνα̋ (Ν. 3852/2010), εμφανίζονται καταχωρημένα τιμολόγια από τον πρώην Δήμο Δραπετσώνα̋ τα οποία
έχουν ω̋ εξή̋:
Με την επωνυμία «TECMEC ΑΕΒΕ»:

1. Τιμολόγιο
2. Τιμολ. Παροχή̋ Υπηρεσιών

No 289/15/12/2008 ποσού 2.191,98€
No 277/15-12-2008
»
357,00€
Σύνολο
2.548,98€
τα οποία έχουν παραγραφεί με την υπ’ αριθ. 331/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εκ παραδρομή̋, καθόσον η
αγωγή τη̋ ασκήθηκε πριν λήξει ο χρόνο̋ τη̋ πενταετού̋ παραγραφή̋ από την έκδοση των τιμολογίων.
Με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»:
1.
Τιμολόγιο
No 168/31-07-2008 ποσού

859,18€

2.

“

No 115/31-07-2008

“

297,50€

3.

“

No 101/15-07-2008

“

714,00€

4.

“

No 147/15-07-2008

“

2.678,69€

5.

“

No 93/26-09-2008

“

1.071,00€

6.

“

No 195/26-09-2008

“

918,68€

7.

“

No 217/30-09-2008

“

4.231,64€

Σύνολο

10.770,69€

Κατά την διαδικασία διενέργεια̋ ελέγχου των ανωτέρω τιμολογίων και των δικαιολογητικών του̋ από την υπηρεσία
μα̋, διαπιστώθηκαν δημοσιονομικέ̋ ελλείψει̋ (ανυπόγραφα έγγραφα από αρμόδιου̋ υπαλλήλου̋ και υπηρεσιακού̋
παράγοντε̋, δεν υπάρχουν σχετικέ̋ μελέτε̋, εντολέ̋ πληρωμή̋, αξιολογήσει̋ - γνωμοδοτήσει̋ προσφορών από
αρμόδιε̋ επιτροπέ̋ και βεβαιώσει̋ καλή̋ εκτέλεση̋ εργασιών).
Ω̋ εκ τούτου, η υπηρεσία μα̋ δεν προέβη σε έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμή̋ προκειμένου να εξοφληθούν
οι ω̋ άνω οφειλέ̋, ούτε στην παραγραφή του̋ λόγω τη̋ αγωγή̋ που κοινοποιήθηκε στο Δήμο μα̋ με αριθ. Πρωτ.
32671/6-6-2013.
Το τιμολόγιο No 86/15-5-2008 συνολικού ποσού 1.282,82€, από τα μηχανογραφημένα στοιχεία του πρώην Δήμου
Δραπετσώνα̋ που μεταφέρθηκαν στα αρχεία του ενιαίου πλέον Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, εμφανίζεται να
έχει εξοφληθεί από τον πρώην Δήμο Δραπετσώνα̋ στι̋ 9/11/2009 με το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμή̋ αρ.
866/2009.
Τα τιμολόγια No 262/26-11-2008 ποσού 1.422,05€
No 288/15-12-2008
“
199,92€
No 242/26-11-2008
“
357,00€
No 276/15-12-2008
“
297,50€
Σύνολο
2.276,47€
όπω̋ αυτά αναγράφονται στην ω̋ άνω αγωγή, δεν εμφανίζονται καταχωρημένα στα λογιστικά βιβλία του Δήμου
Δραπετσώνα̋ κατά την μεταφορά των δεδομένων με την έναρξη του ενοποιημένου Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνα̋. Τα εν λόγω τιμολόγια δεν ανιχνεύονται μηχανογραφικά και δεν είναι δυνατή η ανεύρεση του̋ σε
κάποιο φυσικό αρχείο του πρώην Δήμου Δραπετσώνα̋. ….»
Με βάση τα παραπάνω, και καθόσον ο Δήμο̋ δεν αρνείται την παροχή των ανωτέρω προμηθειών και υπηρεσιών,
γνώμη τη̋ Υπηρεσία̋ μα̋ είναι ότι δεν συντρέχουν νομικοί και ουσιαστικοί λόγοι άσκηση̋ ενδίκου μέσου
κατά τη̋ ω̋ άνω απόφαση̋, η τυχόν δε άσκησή του̋ πιθανολογείται βασίμω̋ ότι δεν θα ευδοκιμήσει, με μόνο
αποτέλεσμα ότι ο Δήμο̋ θα υποχρεωθεί εν τέλει να εκτελέσει την Απόφαση , με επιβάρυνση πρόσθετων άσκοπων
εξόδων και τόκων μέχρι την εκτέλεσή τη̋.
Συνεπώ̋ , και δεδομένου ότι η ΟΕ 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 αποφασίσετε περί τη̋ μη άσκηση̋ του ενδίκου μέσου τη̋
έφεση̋ ή/και τη̋ ανακοπή̋ κατά τη̋ με αριθμό 335/2017 απόφαση̋ του Ειρηνοδικείου Πειραιώ̋, 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 ένδικα μέσα κατά τη̋ παραπάνω επιταγή̋ προ̋ εκτέλεσή και εν
γένει να προβούν σε όλε̋ τι̋ νόμιμε̋ ενέργειε̋ για τον χειρισμό τη̋ υποθέσεω̋ αυτή̋. Σα̋ αποστέλλουμε συνημμένη
την απόφαση του Ειρηνοδικείου.
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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’ αριθμ. 335/2017 οριστική̋ Απόφαση̋ του Ειρηνοδικείου Πειραιώ̋
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 έφεση̋ κατά τη̋ με αριθμό 335/2017 απόφαση̋ του Ειρηνοδικείου
Πειραιώ̋, που αφορά την ανώνυμη εταιρεία με διακριτικό τίτλο TECMEC.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (594)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 21-12-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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