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ΘΕΜΑ 2ο
(Ημερήσιας Διάταξης)
Αποδοχή η μη γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου του Δήμου για την
αγωγή της ενάγουσας εταιρίας με την επωνυμία «VAN A.E.»- Τεχνική
Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία κατασκευών και υπηρεσιών.

Στο Πολύκαστρο σήμερα 12-03-2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 3.414/08-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Ευθυμιάδης Λάζαρος,
3) Μπαβέλης Δημήτριος, 4) Φράγκος Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Αριζάνης Ηλίας, 2) Δεβετζόπουλος Αιμίλιος, 3)
Σιωνίδης Κωνσταντίνος.
*Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε η συζήτηση και ψήφιση του παρακάτω θέματος:
1.Διόρθωση της 168/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής για την
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού έργου «Κατασκευή
και βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου οικ. Νέας Καβάλας- Σιταριάς».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Σύμφωνα με το άθρο 176 παρ. 1 περ. ι του Ν.3852/2010
«1. Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για:
Την απόφαση για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων
μέσων», αποφασίζει για τον δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό
συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν
αντικείμενο μέχρι ποσού 30.000€.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1
περιπτ. Ιδ ’’ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι «Προκειμένου για
μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων,
δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή
εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το
νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου».
Σύμφωνα με το άρθρο 72§1 παρ. ιε του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή
μεταξύ άλλων αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την
ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν
προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί
δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να
αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί
δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφαση της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η
ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση,
ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και
απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του
δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.
Η Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Σιωπίδου Χριστίνα γνωμοδότησε αναφορικά
με την υπ’αριθμ. έκθεση κατάθεσης 297/TM/33/20-04-2017 αγωγής της
ενάγουσας εταιρίας με την επωνυμία «VAN A.E.»- Τεχνική Εμπορική και
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Βιομηχανική Εταιρία κατασκευών και υπηρεσιών κατά του εναγόμενου Δήμου
Παιονίας.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΣ το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Παιονίας», που εδρεύει στο
Πολύκαστρο Κιλκίς και νόμιμα εκπροσωπείται.
Θεσσαλονίκη, 18.02.2019
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ι.Ερώτημα
1.Πορεία, τελική έκβαση και χειρισμός υποθέσεως αναφορικά με την υπ’αριθμ.
έκθεση κατάθεσης 297/TM/33/20-04-2017 αγωγή της ενάγουσας εταιρίας με την
επωνυμία «VAN A.E.»- Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία κατασκευών
και υπηρεσιών κατά του εναγόμενου Δήμου Παιονίας ως καθολικού διαδόχου του
πρώην Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Πολυκάστρου»,
ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς, δυνάμει της οποίας εξεδόθη η υπ’αριθμ.
231/2018 οριστική απόφαση του άνω Δικαστηρίου, κατά τη Τακτική Διαδικασία.
IΙ. Πραγματικά περιστατικά
1. Η ενάγουσα εταιρία με την επωνυμία «VAN A.E.»- Τεχνική Εμπορική και
Βιομηχανική Εταιρία κατασκευών και υπηρεσιών με την υπ’αριθμ. έκθεση
κατάθεσης 297/TM/33/20-04-2017 αγωγή της ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κιλκίς ζητούσε ό,τι ανέφερε σε αυτήν, σωρεύοντας αγωγή από
σύμβαση παρακαταθήκης, αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία και επικουρικά
αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού, και δη να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος
Παιονίας, με απόφαση που να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή:
α) να της αποδώσει αυτούσιους τους 219 πλαστικούς κάδους απορριμμάτων στην
κατάσταση που βρίσκονταν κατά το χρόνο παράδοσής τους, άλλως σε περίπτωση
αδυναμίας αυτούσιας απόδοσής τους να τής καταβάλλει την αξία αγοράς τους
κατά τον ίδιο το χρόνο ανερχόμενη σε 32.832,10 ευρώ με το νόμιμο τόκο από τις
07.12.2016 που επιδόθηκε η εκώδικη δήλωση-πρόσκληση, άλλως από
09.01.2017, ήτοι από τη λήξη της προθεσμίας των 30 ημερών που τάχθηκε με
αυτή, άλλως από την επίδοση της αγωγής, β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος
Παιονίας να τής καταβάλλει το ποσό των 32.832,10 ευρώ ως θετική ζημία, γ) να
αναγνωριστεί η υποχρέωσή του να τής καταβάλει το ποσό των 5.475,00 ευρώ ως
αποθετική ζημία, δ) άλλως επικουρικώς να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος
Παιονίας να τής καταβάλλει το ποσό των 32.832,10 ευρώ κατά το οποίο κατέστη
πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία και ε) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη
καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.
2.Το ως άνω Δικαστήριο εξέδωσε, κατά την τακτική διαδικασία, την υπ’ αριθμ.
231/2018 οριστική απόφασή του, σύμφωνα με την οποία «ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΑΓΟΥΣΑ
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 8.208,03 ΕΥΡΩ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 766,00 ΕΥΡΩ ΜΕ
ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΟΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΡΙΖΕΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 662,00 ΕΥΡΩ».
3.Η προαναφερθείσα δικαστική απόφαση κοινοποιήθηκε στον εναγόμενο Δήμο
Παιονίας στις 14.02.2019 προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, όπως
αποδεικνύεται από τη σχετική σημείωση του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή στο
σώμα της σχετικής δικαστικής απόφασης.
4.Λαμβανομένων υπόψιν των συνολικών στοιχείων της συγκεκριμένης νομικής
υποθέσεως και απάντων των στοιχείων της εν λόγω δικογραφίας, προκύπτει ότι
το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο από το συνολικώς αιτούμενο ποσό των 32.832,10
ευρώ πλέον του ποσού των 5.475,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, από μέρους της
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ενάγουσας σε βάρος του εναγόμενου υποχρέωσε τον Δήμο Παιονίας να
καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των 8.208,03 ευρώ και αναγνώρισε την
υποχρέωσή του να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των 766,00 ευρώ,
νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής. Επομένως δεν υπάρχουν μεγάλες
πιθανότητες να δικαιωθεί εξ ολοκλήρου ο Δήμος Παιονίας σε περίπτωση άσκησης
έφεσης, ενώ αντιθέτως θα επιβαρυνθεί με επιπλέον τόκους και δικαστικές
δαπάνες.
ΙΙΙ.Νομικό Μέρος
1.Η Οικονομική Επιτροπή δυνάμει του άρθ. 72 του Ν. 3852/2010 παρ. 1 εδ. ιγ’
και ιδ’ αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των
ενδίκων μέσων και αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο
δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που
έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ενώ η σχετική
απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
ΙV. Συμπέρασμα
1.Σύμφωνα με όλα όσα προαναφέρθηκαν ο «Δήμος Παιονίας» δεν έχει έννομο
συμφέρον να ασκήσει το ένδικο μέσο της εφέσεως κατά της εκδοθείσας υπ’αριθμ.
231/2018 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς (Τακτική
Διαδικασία) και προτείνεται να γίνει αποδεκτή η ανωτέρω γνωμοδότηση και να
μην ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αρ. 231/2018 οριστικής αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς (Τακτική Διαδικασία). Στη περίπτωση αυτή, ο
Δήμος Παιονίας υποχρεούται να καταβάλλει στην ενάγουσα εταιρία το
συνολικό ποσό των 10.805,36 ευρώ, όπως αυτό αναλύεται και
εξειδικεύεται στο διατακτικό της σχετικής δικαστικής αποφάσεως, ήτοι το
ποσό των 8.208,03 ευρώ (καταψηφιστικό αίτημα), το ποσό των 766 ευρώ
με τους νόμιμους τόκους που αντιστοιχούν στο ποσό των 1.169,33 ευρώ
(έντοκο αναγνωριστικό αίτημα) και το ποσό των 662,00 ευρώ (δικαστική
δαπάνη).
και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
της:
-τις διατάξεις του Κώδικα πολιτικής Δικονομίας
- την υπ’αριθμ. έκθεση κατάθεσης 297/TM/33/20-04-2017 αγωγή της ενάγουσας
εταιρίας και την υπ’αριθμ. 231/2018 οριστική απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κιλκίς (Τακτική Διαδικασία)
-Την από 18-02-2019 γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου του Δήμου
Σιωπίδου Χριστίνας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή της γνωμοδότησης της νομικού συμβούλου του Δήμου Σιωπίδου
Χριστίνας και την μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. 231/2018 οριστικής
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς
Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος καλείται να πληρώσει το συνολικό ποσό των
10.805,36 € όπως αναλύεται ήτοι ποσό 8.208,03 ευρώ (καταψηφιστικό
αίτημα), ποσό των 766 ευρώ με τους νόμιμους τόκους που αντιστοιχούν
στο ποσό των 1.169,33 ευρώ (έντοκο αναγνωριστικό αίτημα) και το ποσό
των 662,00 ευρώ (δικαστική δαπάνη) στην εταιρία με την επωνυμία «VAN
A.E.»- Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία κατασκευών και υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28/2019.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 5ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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