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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

 ΠΡΟΣ ΤON ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ. Ν.ΠΕΠΠΑ 
 

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περι άσκησης ή µη ενδίκου µέσου (έφεσης)  κατά της µε αρ. 503/13  
απόφασης  του Ειρηνοδικείου  Αθηνών που εκδόθηκε για λογαριασµό του 'Σ.Ο.Ε' (Σώµα 
Ορκωτών Εκτιµητών)   
 
Σχετ.  1.  η µε αρ. 503/13 απόφαση 
          2.  η µε αρ.κατ. 1213/11 αγωγή 
 

----------000------------ 
 
1 ] Με την υπο σχετ. (2) αγωγή που ασκήθηκε κατά του ∆ήµου απο το ΣΟΕ αξιώνετο απο τον 

∆ήµο η καταβολή υπολοιπόµενης  αµοιβής ποσού < 1.187,07> ευρώ απο διενεργηθείσα 

εργασία έκθεσης εκτίµησης. 

Ειδικότερα µε το υπ'αρ. 10086/13.2.09 έγγραφο του πρώην ∆ήµου Αγίου Στεφάνου ανατέθηκε 

στο ΣΟΕ η εκτίµηση τριών κληροτεµαχίων στη θέση “Πευκόφυτο” ενώ µε το υπ'αρ. 

9806/21.10.08 έγγραφο της πρώην κοινότητας Κρυονερίου ανατέθηκε η εκτίµηση της αξίας του 

µε αρ. 583 κληροτεµαχίου που βρίσκεται στη περιοχή 'Μπάφι-Κεραµίδι'  

Για την εκτίµηση αυτή το ΣΟΕ εξέδωσε για µεν τον Αγιο Στέφανο το µε αρ. 1885/09 τιµολόγιο 

ποσού (1012,54 € + ΦΠΑ 19% 192,38)= 1204,92€ για δε το Κρυονέρι το µε αρ. 1644/08 

τιµολόγιο ποσού (685€+ΦΠΑ 19% 130,15)= 815,15€  µε συνολική αξίωση (1204,92+815,15)= 

2020,07€. Εναντι των αµοιβών αυτών προκαταβλήθηκαν τα ποσά των 416,50€ αντίστοιχα 

(δηλ. 2Χ 416,50 =833€ ) υπολοιποµένου του διεκδικουµένου ποσού των <1.187,07> €που 

όφειλε ο ∆ήµος. 



Συζητηθείσης της αγωγής εκδόθηκε η υπο σχετ. (1) απόφαση του ∆ικαστηρίου που ΄την έκανε 

δεκτή και υποχρεώνει τον ∆ήµο στη καταβολή του αξιουµένου ποσού µε τον νόµιµο τόκο απο 

31.1.2011 επιδικάζοντας και δικαστική δαπάνη ποσού <180> ευρώ. 

 

2 ]   Με τα αρ. 466 – 472 του ΚΠολ∆ ρυθµίζονται οι µικροδιαφορές στις οποίες υπάγονται οι 

απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τις 5.000 € . Περαιτέρω στο αρ. 512 του ΚΠολ∆ ορίζεται οτι 

“οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων σε διαφορές που εκδικάζονται µε τη διαδικασία των αρ. 

466-472 είναι ανέκκλητες”  .   

 

3 ]   Ανεξάρτητα του γεγονότος οτι η προκείµενη υπόθεση φέρεται ως διαφορά απο αµοιβή για 

την παροχή εργασίας για την οποία έχουν εφαρµογή τα αρ. 677-681 ΚΠολ∆ και της διάταξης 

του αρ. 666 παρ. 3 σύµφωνα µε την οποία “οι διατάξεις των αρθρων 466-472 δεν εφαρµόζνται 

στις διαφορές του αρ. 663 (εργατικές) “ , απο την αναλογική εφαρµογή των αναφεροµένων 

ανωτέρω στο υπο στοιχ. (2),  λόγω της ουσιαστικής βασιµότητας και του µη αµφισβητούµενου 

της αξίωσης  που προκύπτει απο τα προαναφερόµενα έγγραφα , του εγκύρου και 

πραγµατικού των αναθέσεων που αποδεικνύεται απο τα µνηµονευόµενα και στην απόφαση 

του ∆ικαστηρίου στοιχεία, θεωρούµε ως απρόσφορη και µη  ενδεδειγµένη νοµικά  την  

προσβολή της προκείµενης απόφασης,  δεδοµένου οτι όπως στις σκέψεις και παραδοχές της 

εξεταζοµένης  απόφασης αναφέρεται, η έκδοσή της βασίσθηκε στην  αναπόδραστη αποδοχή 

της οφειλής µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων , γεγονός που αποδυναµώνει και στερεί τον 

∆ήµο απο επιχειρήµατα εναντίωσης στην οφειλή και προσβολής της εν λόγω απόφασης και  

συνακόλουθα καταργεί και καταλύει κάθε προοπτική ευδοκίµησης του τυχόν  ασκηθησοµένου  

ενδίκου µέσου, εισηγούµενοι ως εκ τούτου την αποδοχή της εν θέµατι απόφασης.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλουµε την παρούσα ενώπιόν Σας λόγω αρµοδιότητας για την 

τυπική λήψη αποφάσεως περί της άσκησης ή µη ενδίκου µέσου  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

      

 

 

 

ΚΟΙΝ:  1. ∆ΗΜΑΡΧΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  2.  ΑΝΤ/ΧΟ ΟΙΚ/ΚΩΝ   

∆ΙΑΝ:  1. ΑΡΧΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  2.  ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  3. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ   4. ΑΡΧΕΙΟ    ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
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∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 


