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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 6/1-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 65/2017

ΘΕΜΑ: Άσκηση ή µη άσκηση ενδίκων
µέσων κατά της 456/2016
απόφασης του Ειρηνοδικείου
Αθηνών.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι)
σήµερα την 1η-2-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η
Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 5/27-1-2017 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 τα 6 µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2.Γκιζάρης Στέργιος
3.Γεωργαλή Ζωή
4.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5.Καρκατζίνος Νικόλαος
6.Πράτανος Απόστολος
7.Αποστόλου Στυλιανός
8.Αγοραστούδη Ευγενία
(αναπληρωµατικό µέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αναγνώστου Πασχάλης

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 αφού εισηγήθηκε το 9ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε
την υπ’αριθ. 45/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκε στη
δικηγόρο Θεσσαλονίκης Πάσχου Μαρία (Α.Μ. 8854), η παροχή γνωµοδότησης
για την Αναθέτει στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Πάσχου Μαρία (Α.Μ. 8854), την
παροχή γνωµοδότησης για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’αριθ.
456/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών µε την οποία απορρίφθηκε η µε
αριθµ. Κατ. ΓΑΚ 16496/2016 (ΕΑΚ 162/2016) αγωγή της ∆ικηγορικής εταιρείας
«Π.Κ. ΧΑΣΑΠΗΣ- Ε. ΤΑΣΣΙΝΗ» και του Παναγιώτη Χασάπη του
Κωνσταντίνου κατά του ∆ήµου Θέρµης ως προς τον δεύτερο ενάγοντα ενώ έγινε
δεκτή ως προς την 1η ενάγουσα δικηγορική εταιρεία.
Ο ∆ήµος υποχρεώθηκε να καταβάλει στην ενάγουσα δικηγορική εταιρεία
συνολικό ποσό 5.535,00€ συµπεριλαµβανοµένης και της παρακράτησης φόρου
ποσοστού 23% (1.035,00€) µες το νόµιµο τόκο από την εποµένη της επιδόσεως
της αγωγής (7-6-2016) µέχρι την εξόφληση κηρύσσοντας την απόφαση
προσωρινά εκτελεστή ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική διάταξη. Τέλος
καταδικάστηκε ο ∆ήµος στην καταβολή µέρους της δικαστικής δαπάνης της
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ενάγουσας που ορίστηκε στο ποσό των 250,00€.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την γνωµοδότηση της πληρεξουσίου δικηγόρου
σύµφωνα µε την οποία:
«Στις 30 Σεπτεµβρίου 2016 εκδικάστηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών
(διαδικασία περιουσιακών διαφορών – αµοιβών) η µε αριθµό ΓΑΚ 16496/2016
και ΕΑΚ 162/2016 αγωγή α) της ∆ικηγορικής εταιρείας «Π.Κ. ΧΑΣΑΠΗΣ – Ε.
ΤΑΣΣΙΝΗ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα και β) του
Παναγιώτη Χασάπη του Κωνσταντίνου, δικηγόρου Αθηνών κατά του ∆ήµου
Θέρµης. Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 456/2016 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία δέχθηκε το αίτηµα της αγωγής του πρώτου
αντιδίκου και απέρριψε για τον δεύτερο αντίδικο. Την 5η Ιανουαρίου 2017
επιδόθηκε στον ∆. Θέρµης η ανωτέρω απόφαση µε την οποία καλείται ο ∆ήµος
Θέρµης να καταβάλλει εντός 60 ηµερών από την επίδοσή της, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3068/2002, α. το ποσό των 5.535€ για κεφάλαιο, β. το ποσό
των τόκων υπολογιζόµενοι από 7/6/2016 µέχρι 31/1/2017 µε επιτόκιο 6%
ανερχόµενο στο ποσό των 216,94€ και γ. το ποσό των 250€ για επιδικασθείσα
δικαστική δαπάνη, άλλως θα επιχειρηθεί σε βάρος του ∆ήµου Θέρµης
αναγκαστική εκτέλεση προς ικανοποίηση ισόποσης χρηµατικής απαίτησης.
Αφού έλαβα υπόψιν όλα τα σχετικά έγγραφα της δίκης, τις προτάσεις των
αντιδίκων καθώς και την προαναφερόµενη απόφαση, η γνώµη µου είναι να µην
ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αριθµ. 456/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Αθηνών καθώς δεν πιθανολογείται η ευδοκίµησή της, για τους κάτωθι λόγους:
- Στον πρώτο βαθµό προβλήθηκαν όλοι οι λόγοι που δεν επέτρεπαν στο
∆ήµο Θέρµης να καταβάλλει το οφειλόµενο ποσό, αναλύθηκαν δε διεξοδικά οι
λόγοι για τους οποίους ο ∆ήµος Θέρµης αδυνατούσε να εκτελέσει τα εντάλµατα
που είχαν εκδοθεί και απορριφθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο µε την υπ’ αριθµ.
0263/2015 πράξη του.
- Προβλήθηκε στο πρώτο βαθµό η ένσταση έλλειψης ενεργητικής
νοµιµοποίησης όσον αφορά τον δεύτερο ενάγοντα, Παναγιώτη Χασάπη του
Κων/ντίνου, η οποία ένσταση έγινε δεκτή από το ∆ικαστήριο καθότι ο ίδιος δεν
συµβλήθηκε ποτέ µε τον ∆ήµο Θέρµης παρά µόνο η πρώτη ενάγουσα δικηγορική
εταιρία.
- Προβλήθηκε στο πρώτο βαθµό το µη νόµιµο επιδίκασης τόκων προ της
επιδόσεως της αγωγής καθώς και το αίτηµα ο τόκος να ανέρχεται στο ποσοστό
6% κατ’ έτος, όπως ισχύει για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ισχυρισµός
ο οποίος έγινε εξ’ ολοκλήρου δεκτός από το ∆ικαστήριο.
Κατά τη γνώµη µου, προς αποφυγή ατελέσφορων αντιδικιών και υπέρµετρων
δικαστικών εξόδων, θα πρέπει να µην ασκηθεί έφεση κατά την υπ’ αριθµ.
456/2016 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθόσον πιθανολογείται ότι
αυτή δεν θα ευδοκιµήσει σύµφωνα µε όσα αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω,
καθότι η απαίτηση της ενάγουσας εταιρίας στηρίζεται σε έγγραφη συµφωνία, δεν
εξαρτάται η απαίτηση από αίρεση, προθεσµία, όρο ή αντιπαροχή, το ποσό των
χρηµάτων που οφείλεται είναι ορισµένο, η δε απαίτηση έχει ουσιαστικά
αναγνωριστεί από τον ∆ήµο Θέρµης καθότι εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. 143Α/2015
χρηµατικό ένταλµα πληρωµής του ∆ήµου Θέρµης και τα συνοδευτικά αυτού
έγγραφα κρατήσεων, καθώς και ασκήθηκε από την πλευρά του ∆ήµου Θέρµης
προσφυγή κατά της υπ’ αριθµ. 58/2015 Πράξης του Επιτρόπου που επέστρεφε
αθεώρητο το ένταλµα, έγγραφα τα οποία προσκοµίστηκαν και αναφέρονται στην
ανωτέρω απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών. »
Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε να αποφασιστεί η µη άσκηση ενδίκων µέσων
κατά της υπ’αριθ. 456/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τους
λόγους που ρητά στην ανωτέρω γνωµοδότηση αναφέρονται και κάλεσε την
Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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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.3852/2θ1θ
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα
Τη µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’αριθ. 456/2016 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, µε την οποία µε την οποία επιτάσσεται ο ∆ήµος Θέρµης
να καταβάλλει στην ενάγουσα δικηγορική εταιρεία «Π.Κ. ΧΑΣΑΠΗΣ- Ε.
ΤΑΣΣΙΝΗ» α. το ποσό των 5.535€ για κεφάλαιο, β. το ποσό των τόκων
υπολογιζόµενοι από 7/6/2016 µέχρι 31/1/2017 µε επιτόκιο 6% ανερχόµενο στο
ποσό των 216,94€ και γ. το ποσό των 250€ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη,
για τους λόγους που ρητά στην γνωµοδότηση της δικηγόρου κας Πάσχου Μαρίας
αναφέρονται.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 65/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

