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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ  αριθµ.  50/21-12-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 528/2016                            ΘΕΜΑ: Άσκηση ή µη ενδίκων
µέσων κατά της αριθµ. 8830/2016

απόφασης  Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  (Οικονοµική  Υπηρεσία  –  Τριάδι)
σήµερα  την21-12-2016  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα  8.30  π.µ.  συνεδρίασε  η
Οικονοµική  Επιτροπή  Θέρµης  µετά  από  την  υπ’αριθ.  43915/16-12-2016

πρόσκληση  συνεδρίασης  του  Προέδρου  και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των
άρθρων  74  και  75  του  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα  Καλλικράτης».  Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόµιµη  απαρτία
γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  και τα  6  µέλη ,δηλαδή:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος 1. Καρκατζούνης Θεοφάνης
2.Αποστόλου Στυλιανός           2.Αναγνώστου Πασχάλης     
3.Γεωργαλή Ζωή 3.Γκιζάρης Στέργιος 
4.Πράτανος Απόστολος    

5.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6.Καρκατζίνος Νικόλαος

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος  του  ∆ήµου
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  αφού  εισηγήθηκε  το  2ο εκτός  της
ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.  3852/2010 για  να  συζητηθεί  ένα  θέµα  σαν  κατεπείγον  από  την  Οικονοµική
Επιτροπή και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί µε την
απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνολικού  αριθµού  των  µελών  του  ότι  το  θέµα  αυτό
είναι κατεπείγον.

Με το χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί
για  το  θέµα  αυτό,  πρέπει  επίσης  να  ληφθεί  µε  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του
συνολικού αριθµού των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
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Ύστερα από αυτό  ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το  θέµα : «Άσκηση ή µη
ενδίκων µέσων κατά της αριθµ. 8830/2016 απόφασης Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης.».

 Το  ανωτέρω  θέµα  είναι  κατεπείγον δεδοµένου  ότι  η καταληκτική  ηµεροµηνία
κατάθεσης  ενδίκου  µέσου  ορίζεται  στον  ένα  µήνα  από  την  ηµεροµηνία
κοινοποίησης  της  πράξης,  ήτοι  η  22α/12/2016  (Αρ.  Πρωτ.  ∆ήµου  Θέρµης
40446/22-11-2016)

  Η  Επιτροπή  µετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την
εισήγηση του Προέδρου  και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  οµόφωνα

Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον.

Ο Πρόεδρος  εισηγούµενος το  ανωτέρω  θέµα είπε ότι µε την υπ’αριθ. 519/2016

απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  ανατέθηκε  στο  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης
Ματέλλα  Χρήστο  (ΑΜ  4827),  η  παροχή  γνωµοδότησης  για  την  άσκηση  ή  µη
ενδίκων  µέσων  κατά   της  µε   αριθµό  8830/2016 απόφασης   του   Μονοµελούς
Πρωτοδικείου   Θεσσαλονίκης,  µε  την  οποία  έγινε  δεκτή  η  µε  αριθµ.  Καταθ.

9625/2014  αγωγή  της  εταιρίας  µε  την  επωνυµία  “ΙΜΠΕΞ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΛΕΛΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,  ΟΧΗΜΑΩΝ,

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΙ∆ΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑς-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ  ΦΥΣΕΩς  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ”  και  µε  το
διακριτικό τίτλο ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.” κατά του
∆ήµου  Θέρµης   και  έτσι  υποχρεώνεται  ο  ∆ήµος  Θέρµης  να  καταβάλλει  το
ποσό  των  29.230,56€  µε  νόµιµο  τόκο  υπερηµερίας  από  την  εποµένη  της
επίδοση  της  αγωγής  και  µέχρι  την  εξόφληση,  επιβάλλοντας  εις  βάρος  του
∆ήµου και τα δικαστικά έξοδα ποσού 600,00€.

Στη  συνέχεια  έθεσε  υπόψη  την  γνωµοδότηση  του  πληρεξουσίου  δικηγόρου
σύµφωνα µε την οποία:

“.....Η   εταιρεία  “ΙΜΠΕΞ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  –  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ,  ΟΧΗΜΑΤΩΝ,  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  –

ΕΙ∆ΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  -   ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ   ΠΑΣΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ”  µε   ∆.Τ  “ΙΜΠΕΞ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε” (στο εξής ενάγουσα ) άσκησε  κατά
του  ∆ήµου  Θέρµης  (στο  εξής   εναγόµενος)  τη  µε   αυξ.  αριθµό  κατάθεσης
δικογράφου   9625/2014  αγωγή   ενώπιον   του   Μονοµελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης  µε   αίτηµα   την  καταβολή  οφειλόµενου   τιµήµατος  από
τιµολόγια   πώλησης  και   παροχής   υπηρεσιών  συνολικής   αξίας  29.230,56

ευρώ  .Η   βάση  της   αγωγής   θεµελιώθηκε   στις  διατάξεις  περί
αδικαιολόγητου  πλουτισµού  λόγω  ακυρότητας  των  συµβάσεων  ελλείψει
εγγράφου   τύπου    και   µη   ανάθεσης  από  την  αρµόδια   επιτροπή   του
εναγοµένου   και   λόγω   ότι  το  συνολικό  ποσό   υπερβαίνει   τις   15.000 ευρώ
οπότε  για το δικαίωµα απευθείας  ανάθεσης   . 
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 Οι  ισχυρισµοί  του  εναγόµενου συνίσταντο στο ότι   ο  ισχυρισµός της
ενάγουσας ότι  τα  είδη  που  πώλησε αφορούσαν έκτακτες και απρόβλεπτες
ανάγκες  λόγω  της  συνένωσης  από 1.1.2011  των  τριών  ∆ήµων ,  Θέρµης ,
Μίκρας   και  Βασιλικών  σε   έναν   πλέον   ∆ήµο  (το   ∆ήµο  Θέρµης)  και
επρόκειτο   για  µία   ενιαία  σύµβαση   δεν   ευσταθεί   καθώς  από  όσα
διαλαµβάνονται στην αγωγή  προκύπτει  ότι  πρόκειται  για  διαφορετικές
συµβάσεις - παραγγελίες , η αυτοτέλεια  δε  της κάθε  µίας  συνίστατο στο
έκτακτο και  απρόβλεπτο  αυτής ενώ  εάν επρόκειτο  για  γνωστές  εκ των
προτέρων  ανάγκες προµηθειών   τότε  θα  µπορούσε  και  θα  είχε  δοθεί
µία  και µόνο παραγγελία  και θα εκτελούνταν  άπαξ. Επικουρικά
επίσης προτάθηκε ότι σύµφωνα µε το άρθρο  23  του  ΕΚΠΟΤΑ  και  τις
διατάξεις  του   άρθρου   41  νδ  496/1974 “περί   Κώδικος  Λογιστικού  των
ΝΠ∆∆”    οι  συµβάσεις   µε  αριθµό   παραγγελίας  2401/10.2.2012  ποσού
2614,98  ευρώ  ,  2407/16.3.2012,   ποσού  2.952  ευρώ  ,  2408/19.3.2012

2409/22.3.2012 ,ποσού 3.173,40 ευρώ έπρεπε  να  περιβληθούν του  εγγράφου
τύπου   για   να  είναι  έγκυρες όλες   όµως  οι  υπόλοιπες  αναφερόµενες
στην  αγωγή   συµβάσεις  ήτοι   2403/17.2.2012  ποσού  2152,50  ευρώ,

2404/22.2.2012  ποσού  1771,40  ευρώ,  2405/2.3.2012  ποσού  2300,10  ευρώ,

2406/7.3.2012  ποσού  1660,50  ευρώ,  2410/5.4.2012  ποσού   492  ευρώ,

2411/11.4.2012   ποσου  861  ευρώ,  2412/20.4.2012  ποσού  615  ευρώ,

2413/25.4.2012  ποσού  713,40  ευρώ,  2412/9.5.2012  ποσού  1062,72  ευρώ  ,

2415/14.5.2012 ποσού  1168,50  ευρώ, 2416/23.5.2012 ποσού  1383,36 ευρώ,

2417/29.5.2012  ποσού  676,50 ευρώ  , 2418/8.6.2012 ποσού  799,50 ευρώ  ,

2419/12.6.2012 ποσού 676,50  ευρώ , 2420/19.6.2012 ποσού  744,15 ευρώ, ως
υπολειπόµενες   του  ποσού  των  2.500 ευρώ   είναι  έγκυρες και  η   αγωγή
στηριζόµενη   στις  διατάξεις  του  αδικαιολόγητου  πλουτισµού   λόγω
ακυρότητας  της σύµβασης είναι  νόµω   και  ουσία αβάσιµη και  ως  προς
αυτές πρέπει  να απορριφθεί .     Επίσης  έγινε  άρνηση της  αγωγής και
όλων των πραγµατικών ισχυρισµών της  ενάγουσας 

Με  την υπό  εξέταση  απόφαση  του  Μονοµελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης  έγινε   δεκτή   η   ως   άνω   αγωγή  µε   τις  ακόλουθες
παραδοχές:

ΑΔΑ: 6ΛΒΖΩΡΣ-19Ρ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Η επίδικη διαφορά  είναι  διαφορά από αδικαιολόγητο πλουτισµό   που έχει ως
υπόβαθρο  άκυρη   σύµβαση   ,  δεν   είναι  διοικητική   και   υπάγεται  στη
δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων  ως ιδιωτική διαφορά ουσίας. ∆έχθηκε
ότι   δεν   πρόκειται  για  µία  σύµβαση  αλλά   για   18   διαδοχικές  συµβάσεις
προµήθειας  ανταλλακτικών και µία σύµβαση  επισκευής. ∆έχθηκε  ότι  µεταξύ
αυτών οι  συµβάσεις  που  είχαν αξία άνω  των 2.500 ευρώ  είναι  άκυρες  λόγω
µη τήρησης  του  αναγκαίου εγγράφου τύπου πλην όµως  δέχθηκε  ότι και  για
τις   υπόλοιπες  συµβάσεις  που   έχουν  αξία  µικρότερη  των   2.500  ευρώ  δεν
προηγήθηκε  ανάθεση  απο  την αρµόδια  επιτροπή του  εναγοµένου του  άρθρου
11  του  Ν∆ 2396/1953 και την  εκδοθείσα  κατ' εξουσιοδότηση  του  νόµου αυτού
απόφαση του  Υπουργού Προεδρίας  της Κυβερνήσεως και οι  συµβάσεις αυτές
υπερβαίνουν  το  ποσό  των 15.000 ευρώ που προβλέπεται   ως  όριο  για  την
προµήθεια  των αναγκαίων ανταλλακτικών  για  την επισκευή  και συντήρηση  σε
ιδιωτικό συνεργείο  οχηµάτων των ΟΤΑ  και δεν διαθέτουν  συνεργείο  επισκευής
. Έκρινε  ότι δεν  εφαρµόζεται  η  διάταξη  του άρθρου  17 του  ν 2145/1993  περί
πράξης  του  αρµοδίου  τµήµατος του  Ελεγκτικού Συνεδρίου  ή  βεβαίωση  του
Γραµµατέα  του  καθώς οι επίδικες  αξιώσεις προέρχονται από  αδικαιολόγητο
πλουτισµό.  απαιτείται η προσκοµιση πιστοποιητικού. Επίσης απορρίφθηκε  το
αίτηµα  για  να  κηρυχθεί  η  απόφαση προσωρινά  εκτελεστή  και  επιδίκασε
δικαστική  δαπάνη µειωµένη  κατ' άρθρο  281 παρ.2 του Ν.3463/2006 .

.Ως   προς το   ουσία   βάσιµο  των αγωγικών ισχυρισµών  µε  την   ως άνω
απόφαση  έγινε   δεκτό    ότι   µε  προφορική  συννενόηση  του   αρµοδίου
Αντιδηµάρχου καθαριότητας του ∆ήµου  Θέρµης µε  το νόµιµο  εκπρόσωπο
της  ενάγουσας εταιρείας έλαβαν  χώρα  οι  επίδικες  παραγγελίες και  η
ενάγουσα  παρέδωσε   τα  ανταλλακτικά   και   εκτέλεσε  τις  ανατεθείσες
εργασίες   στον  αρµόδιο   υπάλληλο   ο  οποίος  υπέγραψε  τα   δελτία
παραγγελίας.

.

               Εκ µέρους  του  ∆ήµου  Θέρµης  δεν προσκοµίσθηκε οποιοδήποτε
έγγραφο  ή   άλλο  αυξηµένης   ισχύος  αποδεικτικό  στοιχείο   που   να
καταρρίπτει και  να  θέτει υπό αµφισβήτηση τους αγωγικούς  ισχυρισµούς
ως  προς  την ταυτότητα ,την αξία  , την παραλαβή των  ειδών  και  την
εκτέλεση των εργασιών που  αναφέρονται στην αγωγή  και  έγιναν δεκτά
από  την υπό εξέταση  απόφαση ενώ εγγράφως  απάντησε στις οχλήσεις της
ενάγουσας  για   την  καταβλή   των  οφειλοµένων  επικαλούµενος  αδυναµία
ελλείψει  τήρησης της διαδικασίας και όχι  κάποιον άλλο λόγο   . Εποµένως
η   άσκηση  ενδίκου   µέσου  µε   σκοπό   την  κατάρριψη   της  ουσίας   των
αγωγικών ισχυρισµών δεν  προβλέπεται να  ευδοκιµήσει . Τίθεται εποµένως
ζήτηµα  ως  προς  τις  νοµικές παραδοχές  της υπό εξέταση απόφασης. 
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Ως   προς τις  νοµικές παραδοχές της υπό  εξέταση απόφασης , είναι σαφής
η  νοµοθετική διάταξη και πάγια  η  νοµολογία  ότι συµβάσεις  άνω  των
2500 ευρώ   πρέπει   να   περιβληθούν  τον  έγγραφο   τύπο   για   να   είναι
έγκυρες  .    Ως   προς  τις   υπόλοιπες  επίδικες   συµβάσεις  που   έχουν  αξία
µικρότερη  των   2.500  ευρώ  κρίθηκαν  οµοίως  άκυρες  επειδή  δεν
προηγήθηκε  ανάθεση   απο  την  αρµόδια   επιτροπή του   εναγοµένου του
άρθρου 11  του  Ν∆ 2396/1953 και την  εκδοθείσα  κατ' εξουσιοδότηση  του
νόµου αυτού  απόφαση του  Υπουργού Προεδρίας  της Κυβερνήσεως και οι
συµβάσεις αυτές υπερβαίνουν  το  ποσό  των 15.000 ευρώ που προβλέπεται
ως   όριο   για   την  προµήθεια   των  αναγκαίων  ανταλλακτικών   για   την
επισκευή  και συντήρηση  σε  ιδιωτικό συνεργείο  οχηµάτων των ΟΤΑ  και
δεν διαθέτουν  συνεργείο  επισκευής  . Στο  σηµείο αυτό  εντοπίζεται  µία
πληµµέλεια της απόφασης καθώς το όριο  των 15.000 ευρώ ανά έτος  και
ανά    είδος   για   τις  απευθείας  αναθέσεις   παροχής   υπηρεσιών  και
προµήθειας τίθεται  από  τις  διατάξεις  του πδ 28/1980 και του  ΕΚΠΟΤΑ
και  όχι  από   το  άρθρο 11  του  Ν∆ 2396/1953 και την  εκδοθείσα  κατ'

εξουσιοδότηση  του  νόµου αυτού  απόφαση του  Υπουργού Προεδρίας  της
Κυβερνήσεως  όπου  απλώς   περιγράφεται   η   διαδικασία  που  πρέπει  να
προηγηθεί  απο   το  Γραφείο   Κίνησης  του   ∆ήµου  πριν  τη   διενέργεια
εργασιών  και   των  προµηθειών   όπως  ο   νόµος  ορίζει  (µειοδοτικό
διαγωνισµό)  .  Ωστόσο  στην   απόφαση   αναπτύσσεται  εκτενώς  και   η
διαδικασία  αυτή  και   η   διαδικασία  των  αναθέσεων   και   εποµένως  το
δευτεροβάθµιο  ∆ικαστήριο  θα   προέβαινε  σε   µία  διόρθωση  άνευ   άλλης
έννοµης επιρροής για την ουσία  της διαφοράς . Και  ως  προς  το όριο  των
15.000  ευρώ  ανά  έτος   και   ανά    είδος   για   τις  απευθείας  αναθέσεις
παροχής   υπηρεσιών  και   προµήθειας  δεν  υπάρχει   πληµµέλεια    καθώς
συνεκτιµάται  το σύνολο των προµηθειών  για  το ίδιο  είδος  ανά έτος  και
οι  εν λόγω συµβάσεις  αφορούν  στο  ίδιο είδος και είναι του ιδίου έτους .

         Σηµειωτέον ότι σύµφωνα µε  την απόφαση δεν χρειάζεται   η  κατά
το  άρθρο  17  του  Ν 2145/1993 πράξη  του οικείου τµήµατος  του  ΕΣ ότι
επιλήφθηκε  του  προληπτικού  ελέγχου είτε  µε βεβαίωση  του γραµµατέα
ότι  δεν έχει υποβληθεί  τέτοια υπόθεση  ή  ότι  εκκρεµεί  τέτοιος  έλεγχος
επειδή η  κρινοµένη  αγωγή στηρίζεται  σε  άκυρη  διοικητική  σύµβαση 
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Οι ισχυρισµοί  του  εναγόµενου συνίσταντο στο ότι  η  ενάγουσα ισχυρίζεται
ότι  τα  είδη  που  πώλησε αφορούσαν έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες
λόγω  της  συνένωσης  από 1.1.2011  των  τριών  ∆ήµων ,  Θέρµης , Μίκρας
και Βασιλικών σε  έναν  πλέον  ∆ήµο (το  ∆ήµο Θέρµης) και επρόκειτο  για
µία   ενιαία  σύµβαση  .  Ωστόσο  από   όσα   διαλαµβάνονται  στην  αγωγή
προκύπτει  ότι  πρόκειται  για  διαφορετικές  συµβάσεις - παραγγελίες , η
αυτοτέλεια   δε  της  κάθε  µίας  συνίστατο  στο  έκτακτο  και   απρόβλεπτο
αυτής  ενώ   εάν  επρόκειτο   για   γνωστές   εκ  των  προτέρων   ανάγκες
προµηθειών    τότε   θα   µπορούσε   και   θα   είχε   δοθεί   µία   και  µόνο
παραγγελία  και θα εκτελούνταν  άπαξ. Ο  ισχυρισµός αυτός έγινε  δεκτός.
Επικουρικά   επίσης  προτάθηκε  ότι  σύµφωνα  µε  το  άρθρο   23   του
ΕΚΠΟΤΑ  και  τις διατάξεις του  άρθρου  41  νδ 496/1974 “περί  Κώδικος
Λογιστικού  των  ΝΠ∆∆”    οι  συµβάσεις   µε  αριθµό   παραγγελίας
2401/10.2.2012 ποσού  2614,98 ευρώ  ,  2407/16.3.2012,  ποσού  2.952 ευρώ  ,

2408/19.3.2012  2409/22.3.2012  ,ποσού  3.173,40  ευρώ  έπρεπε   να
περιβληθούν του  εγγράφου  τύπου   για  να  είναι  έγκυρες όλες  όµως  οι
υπόλοιπες   αναφερόµενες   στην  αγωγή   συµβάσεις  ήτοι   2403/17.2.2012

ποσού  2152,50  ευρώ,  2404/22.2.2012  ποσού  1771,40  ευρώ,  2405/2.3.2012

ποσού  2300,10  ευρώ,  2406/7.3.2012  ποσού  1660,50  ευρώ,  2410/5.4.2012

ποσού  492 ευρώ, 2411/11.4.2012  ποσου 861 ευρώ, 2412/20.4.2012 ποσού 615

ευρώ,   2413/25.4.2012  ποσού  713,40  ευρώ,  2412/9.5.2012  ποσού  1062,72

ευρώ , 2415/14.5.2012 ποσού  1168,50  ευρώ, 2416/23.5.2012 ποσού  1383,36

ευρώ,  2417/29.5.2012  ποσού   676,50 ευρώ  ,  2418/8.6.2012 ποσού   799,50

ευρώ , 2419/12.6.2012 ποσού  676,50  ευρώ  , 2420/19.6.2012 ποσού   744,15

ευρώ, ως   υπολειπόµενες  του ποσού των 2.500 ευρώ  είναι  έγκυρες και  η
αγωγή  στηριζόµενη  στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού  λόγω
ακυρότητας  της σύµβασης είναι  νόµω   και  ουσία αβάσιµη και  ως  προς
αυτές πρέπει  να απορριφθεί  . Ο ισχυρισµός  αυτός  απορρίφθηκε  µε  την
προαναφερόµενη  παραδοχή περί συνόλου προµηθειών  για  το ίδιο  είδος
ανά έτος  που ξεπερνά  τις  15.000 ευρώ  και  εποµένως  δεν  είναι  επιτρεπτή
η  απευθείας ανάθεση . Επίσης  έγινε  άρνηση της  αγωγής και  όλων των
πραγµατικών  ισχυρισµών  της   ενάγουσας  αλλά   όπως   προεκτέθηκε  δεν
προσκοµίστηκε από  την Υπηρεσία κάποιο  αυξηµένης  αποδεικτικής αξίας
στοιχείο που  να αντικρούει την ιστορική βάση  της αγωγής. 

Για  τους ανωτέρω λόγους δεν προβάλλει πιθανή  η  ευδοκίµηση της έφεσης  για
νοµικούς και  ουσιαστικούς  λόγους δηλαδή  για  την απόρριψη της  αγωγής  ως
ουσία αβάσιµης και  αναπόδεικτης  ενώ η  άσκηση έφεσης θα  επιβαρύνει  τον
εναγόµενο µε  αυξηµένους  τόκους και  επιπλέον δικαστικά έξοδα και δικαστικές
δαπάνες. 

Λαµβάνοντας  υπόψιν τα  ανωτέρω  αλλά και την  από 16.12.2016 δήλωση  της
πληρεξούσιας  ∆ικηγόρου  της  ενάγουσας  ότι  παραιτείται    των  επιδικασθέντων
τόκων γνωµοδοτώ να µην ασκηθεί  ένδικο  µέσο κατά  της  µε αριθµό   8830/2016

οριστικής απόφασης  του  Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης .”
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Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε να αποφασιστεί η µη άσκηση   ενδίκου  µέσου
κατά   της   µε  αριθµό    8830/2016  οριστικής  απόφασης   του   Μονοµελούς
Πρωτοδικείου   Θεσσαλονίκης  για  τους  λόγους  που  ρητά  στην  ανωτέρω
γνωµοδότηση αναφέρονται και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της 
την εισήγηση του Προέδρου της , την γνωµοδότηση και τις διατάξεις της παρ. 1 

και παρ. 2 του άρθρου 72 Ν.3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  οµόφωνα

Τη  µη    ά  σκηση     ενδίκου   µέσου  κατά   της   µε  αριθµό    8830/2016 οριστικής
απόφασης   του   Μονοµελούς   Πρωτοδικείου   Θεσσαλονίκης    µε  την  οποία
έγινε δεκτή η µε ριθµ. Καταθ. 9625/2014 αγωγή της εταιρίας µε την επωνυµία
“ΙΜΠΕΞ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΛΕΛΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,

ΟΧΗΜΑΩΝ,  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΙ∆ΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑς-

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ  ΦΥΣΕΩς  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ
ΥΛΙΚΩΝ” και  µε  το  διακριτικο  τίτλο  ΪΜΠΕΞ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
Α.Β.Ε.Ε.Ε.” κατά του ∆ήµου Θέρµης  και έτσι υποχρεώνεται ο ∆ήµος Θέρµης
να καταβάλλει το ποσό  των 29.230,56€ µε νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την
εποµένη  της  επίδοση  της  αγωγής  και  µέχρι  την  εξόφληση,  επιβάλλοντας  εις
βάρος του ∆ήµου και τα δικαστικά έξοδα ποσού 600,00€,σύµφωνα και µε την
γνωµοδότηση τους δικηγόρου κου Ματέλλα Χρήστου και για τους λόγους που
ρητά αναφέρονται σ’αυτήν.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 528/2016.

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ        Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
       Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

    ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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