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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 6η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 5-2-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 552/2017 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ), Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ TECMEC.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 5 του μηνό̋ Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ.
πρωτ: 3166/18-1-2018 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 (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋), 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋),
4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋), 6) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋
(τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 3) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋
(τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋, κήρυξε
την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Κατόπιν εισήγαγε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα και ζήτησε από τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ να
αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματο̋. Το Σώμα μετά από ψηφοφορία ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε το
κατεπείγον του θέματο̋ και την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 5103/1-2-2018
έγγραφο τη̋ Νομική̋ Υπηρεσία̋, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Την 18η/1/2018 επιδόθηκε στον Δήμο η υπ’ αριθμ. 552/2017 οριστική Απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιώ̋ (Τακτική
Διαδικασία), τη̋ ανωνύμου εταιρεία̋ με διακριτικό τίτλο TECMEC, κατά του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋, με
την οποία υποχρεώνεται ο Δήμο̋ να καταβάλλει στην αντίδικο το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εκατό ευρώ και
τριάντα λεπτών (17.100,30), νομιμοτόκω̋ από την επόμενη μέρα τη̋ επιδόσεω̋ τη̋ αγωγή̋ και μέχρι
ολοσχερού̋ εξοφλήσεω̋, και κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.
Η απόφαση αφορά σε προμήθεια εμπορευμάτων και ανταλλακτικών για απορριμματοφόρα οχήματα του τέω̋ Δήμου
Δραπετσώνα̋, τον Μάιο του 2009 και για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού
αυτών και άλλων οχημάτων του Δήμου, δυνάμει τιμολογίων που επικαλέσθηκε η ενάγουσα εταιρεία.
Η αρμόδια υπηρεσία του Τμήματο̋ Λογιστηρίου του Δήμου με το με αριθμό πρωτ. 11029/23.02.2016 έγγραφό
τη̋ βεβαίωσε ότι:
«…..Σε απάντηση του ερωτήματο̋ τη̋ νομική̋ υπηρεσία̋ που αφορά στην αγωγή με αριθμό πρωτοκόλλου 32670/66-2013 τη̋ εταιρεία̋ «TECMEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«TECMEC Α.Ε.Β.Ε.» κατά του Δήμου μα̋, σα̋ γνωρίζουμε ότι:
Με την επωνυμία «TECMEC ΑΕΒΕ» εμφανίζονται στο λογιστήριο του Δήμου μα̋ καταχωρημένα τιμολόγια από τον
τέω̋ Δήμο Δραπετσώνα̋ τα οποία έχουν ω̋ εξή̋:
Τα τιμολόγια Νο 111/29-5-2009 ποσού 1487,50 ευρώ,
258/9-11-2009 ποσού 727,90 ευρώ,
148/9-11-2009 ποσού 238,00 ευρώ,
62/30-3-2010 ποσού 387,20 ευρώ,
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2.840,60 ευρώ, έχουν εξοφληθεί με το ΧΕΠ Νο 1758/9-10-2013 στι̋
24/12/2013 του οποίου σα̋ επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφο.
Τα τιμολόγια 144,145/29-12-2009, ποσού 14.875,00 ευρώ δεν έχουν εξοφληθεί.
Όσον αφορά στο τιμολόγια Νο 150/24-6-2009, ποσού 2.225,30 ευρώ, όπω̋ αυτό αναγράφεται στην υπ. αριθμ. πρωτ.
32670/6-6-2013 αγωγή τη̋ εταιρεία̋ «TECMEC Α.Ε.Β.Ε.», δεν εμφανίζεται στην απογραφή του Δήμου Δραπετσώνα̋
κατά την μεταφορά των δεδομέων με την έναρξη του ενοποιημένου Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋ (Ν.
3852/2010)»
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 11029/23-2-2016 εγγράφου τη̋, η αρμόδια υπηρεσία του Τμήματο̋ Λογιστηρίου
του Δήμου με το με αριθμό πρωτ. 23496/3.05.2017 έγγραφό τη̋ επισήμανε ότι:
«Κατά την διαδικασία διενέργεια̋ ελέγχου από την υπηρεσία μα̋, των δικαιολογητικών που αφορούν στα υπ’ αριθμ.
144 & 145/29-12-2009 τιμολόγια, 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.»
Η Απόφαση που εκδόθηκε δέχθηκε την ένσταση μερική̋ εξόφληση̋ που προβλήθηκε από τον Δήμο,
πλην όμω̋ δέχθηκε τι̋ λοιπέ̋ αξιώσει̋ τη̋ εταιρεία̋ στη βάση του αδικαιολογήτου πλουτισμού
καθόσον η οικονομική υπηρεσία του Δήμου δεν αρνήθηκε την παροχή των επίδικων προμηθειών και
υπηρεσιών.
Σημειώνουμε δε ότι η απόφαση είναι προσωρινώ̋ εκτελεστή, που σημαίνει ότι ο Δήμο̋ υποχρεούται
άμεσα, μέχρι την 18.4.2018 να εκτελέσει την Απόφαση και να καταβάλει τα οφειλόμενα, τυχόν δε
άσκηση αναστολή̋ εκτελέσεω̋ δεν θα ευδοκιμήσει καθόσον δεν αποδεικνύεται από κανένα οικονομικό
στοιχείο πλήρη̋ οικονομική αδυναμία του Δήμου να καταβάλει ή ενδεχόμενη ανεπανόρθωτη βλάβη του.
Με βάση τα παραπάνω , γνώμη τη̋ Νομική̋ Υπηρεσία̋ είναι ότι δεν συντρέχουν νομικοί και ουσιαστικοί
λόγοι άσκηση̋ ενδίκου μέσου εφέσεω̋ και αναστολή̋ εκτελέσεω̋ κατά τη̋ ω̋ άνω απόφαση̋, η τυχόν δε
άσκησή του̋ πιθανολογείται βασίμω̋ ότι δεν θα ευδοκιμήσει, με μόνο αποτέλεσμα ότι ο Δήμο̋ να επιβαρυνθεί
επιπρόσθετων άσκοπων εξόδων και τόκων. Συνεπώ̋ , και δεδομένου ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι το καθ’ ύλην
αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για την άσκηση των ένδικων μέσων, κατ’ άρθρο 72, παρ.1 εδ. ιγ’ του Ν.3852/2010,
καλείσθε να αποφασίσετε περί τη̋ άσκηση̋ ή μη των ενδίκων μέσων τη̋ έφεση̋ και τη̋ αναστολή̋
εκτελέσεω̋ κατά τη̋ με αριθμό 552/2017 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 προβούν σε όλε̋ τι̋ νόμιμε̋ ενέργειε̋ για τον χειρισμό τη̋ υποθέσεω̋ αυτή̋.
Συνημμένω̋, η απόφαση του Ειρηνοδικείου και οι απόψει̋ τη̋ οικονομική̋ υπηρεσία̋.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο-Δήμαρχο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε
υπόψη:
1) Το προαναφερθέν έγγραφο
2) Το άρθρο 72 παρ.1 εδ. ιγ’ του Ν. 3852/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ έθεσε το
εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη μη άσκηση ενδίκων μέσων τη̋ έφεση̋ και τη̋ αναστολή̋ εκτελέσεω̋ κατά τη̋ με αριθμό 552/2017
απόφαση̋ του Ειρηνοδικείου Πειραιώ̋ (Τακτική Διαδικασία), τη̋ ανωνύμου εταιρεία̋ με διακριτικό τίτλο TECMEC,
κατά του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋, με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμο̋ να καταβάλλει στην αντίδικο το
ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εκατό ευρώ και τριάντα λεπτών (17.100,30), νομιμοτόκω̋ από την επόμενη μέρα τη̋
επιδόσεω̋ τη̋ αγωγή̋ και μέχρι ολοσχερού̋ εξοφλήσεω̋, και κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (24)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 6-2-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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