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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 22-7-2014 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   51 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Εμέηαζε άζθεζεο αίηεζεο αλαθνπήο θαηά ηεο αξηζκ. 4246/2014 δηαηαγήο 

πιεξσκήο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο» 

 

 Σηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κήλα 

Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ώξα 13.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε 

ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ηελ 

αξηζκ. 1873/18-7-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Τειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «εμέηαζεο άζθεζεο αίηεζεο αλαθνπήο θαηά ηεο αξηζκ. 4246/2014 

δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο 

Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ άξζξνπ 103 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηγ΄ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τελ αξηζκ. 4246/2014 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. 

δ) Τελ από 18-7-2014 γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ Θεζζαινλίθεο Επζηξαηίνπ Τξππάλε. 

ε) Τελ αξηζκ. 1859/17-7-2014 έγγξαθε δήισζε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο 

«ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κε ηελ νπνία παξαηηείηαη ησλ ηόθσλ θαη ηεο δηθαζηηθήο 
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δαπάλεο πνπ επηδηθάζζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 4246/2014 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Εηξελνδηθείνπ 

Θεζζαινλίθεο. 

 

 

 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο όηη κε ηελ αξηζκ. 

4246/2014 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, δηαηάζζεηαη ν Σύλδεζκνο 

Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο λα θαηαβάιεη ζηελ εηαηξεία «ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ην 

πνζό ησλ 14.506,90 επξώ, κε ην λόκηκν ηόθν από ηελ επόκελε ηεο επίδνζεο ηεο δηαηαγήο 

πιεξσκήο θαη κέρξη ηελ πιήξε εμόθιεζή ηεο, θαζώο θαη πνζό 282,00 επξώ σο δηθαζηηθά 

έμνδα γηα ηελ έθδνζε ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο. 

Με ηελ αξηζκ. 1859/17-7-2014 έγγξαθε δήισζε ηεο Αηθαηεξίλεο Γξεγνξίνπ ηνπ 

Δεκεηξίνπ, λόκηκεο εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ε εηαηξεία 

παξαηηείηαη από ηελ είζπξαμε ησλ ηόθσλ θαη ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο πνπ επηδηθάζζεθαλ κε 

ηελ αξηζκ. 4246/2014 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. 

 Με ηελ από 18-7-2014 γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ Θεζζαινλίθεο Επζηξαηίνπ 

Τξππάλε, πξνηείλεηαη αθελόο λα κελ αζθεζεί αλαθνπή θαηά ηεο αξηζκ. 4246/2014 δηαηαγήο 

πιεξσκήο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, δηόηη πηζαλόηαηα απηή (ε αλαθνπή) ζα 

απνξξηθζεί σο αβάζηκε, αθνύ, όλησο νη ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί πξνο ην Σύλδεζκν 

ζύκθσλα κε ηελ ππνγξαθείζα ζύκβαζε θαη αθεηέξνπ ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Σπλδέζκνπ λα 

πξνβνύλ ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο αξηζκ. 4246/2014 

δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. 

 

 

 Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ άξζξνπ 103 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηγ΄ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τελ αξηζκ. 4246/2014 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. 

δ) Τελ από 18-7-2014 γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ Θεζζαινλίθεο Επζηξαηίνπ Τξππάλε. 

ε) Τελ αξηζκ. 1859/17-7-2014 έγγξαθε δήισζε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο 

«ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κε ηελ νπνία παξαηηείηαη ησλ ηόθσλ θαη ηεο δηθαζηηθήο 

δαπάλεο πνπ επηδηθάζζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 4246/2014 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Εηξελνδηθείνπ 

Θεζζαινλίθεο. 
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Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Α. Απνδέρεηαη ηελ από 18-7-2014 γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ Θεζζαινλίθεο 

Επζηξαηίνπ Τξππάλε. 

 Β. Να κελ αζθεζεί αλαθνπή θαηά ηεο αξηζκ. 4246/2014 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 

Εηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ από 18-7-2014 

γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ Επζηξαηίνπ Τξππάλε. 

 Γ. Οη αξκόδηεο ππεξεζίεο όξγαλα ηνπ Σπλδέζκνπ λα πξνβνύλ ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο αξηζκ. 4246/2014 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 

Εηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο.  

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 51. 

 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΕ Δηνηθεηηθόο 
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