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ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

ΠΡΟΣ:    ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟ  ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 

ΘΕΜΑ:  ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ    

 

ΣΧΕΤ:     1. Το με αρ.πρωτ. εισερχ. στον Δήμο 41554/30.11.18 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ  

               2. Η με αρ. 120/18 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου  

               3. Η με αρ.πρωτ. 38868/8.11.18 εξουσιοδότηση  

               4. Η με αρ………….εκθεση παραίτησης από την ασκηθείσα ανακοπή  

               5. Η με αρ.πρωτ. 5229/13.2.18 αίτηση συμβιβαστικής επιλυσης της διαφοράς της εταιρίας  

                  ‘ANAGLIFO STAMPA’ 

               6. Η με α.π.Δήμου 32898/17 υπ’αρ. 131/17 Δ/γη πληρωμής του  Ειρηνοδικείου Αχαρνών 

               7. Η  με ΓΑΚ 4095-ΕΑΚ 96/6.11.17 ασκηθείσα Ανακοπή 

 

----000----- 

 

Διαβιβάσθηκε σήμερα (5/12/18) στην υπηρεσία μας το υπο (1) σχετικό κατασχετήριο της εταιρίας                   

‘ANAGLIFO STAMPA’ με το οποίο επιβλήθηκε κατάσχεση  στην Τράπεζα Πειραιώς ως τρίτης για 

απαίτηση της εταιρίας έναντι του Δήμου ως διαδόχου φορέα του ΝΠΔΔ <Ο ΘΕΣΠΙΣ> σε εκτέλεση της 

υπο (6) σχετικό διαταγής πληρωμής.  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  

 

Η κατάσχουσα  εταιρία, με βάση τα τιμολόγια που αναφέρει  στην (5) σχετικό αίτησή της διατη-

ρούσε  απαίτηση έναντι  του καταργηθέντος ΝΠΔΔ ‘Ο ΘΕΣΠΙΣ’ ποσού <34.620>€ από πωλήσεις 

προϊόντων, για μερος της οποίας  ποσού <19.840>€ εξέδωσε την υπο (6) σχετικό Δ/γη Πληρωμής που 

κοινοποιήθηκε στον Δήμο με συνολο επιταγής 24.079,07 €. Kατά της Δ/γής Πληρωμής ασκήθηκε από 

τον Δήμο η με ΓΑΚ 4095-ΕΑΚ 96/17 ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών επι της οποίας 

εκδόθηκε η με αρ. 142/18 απόφαση που την παρέπεμψε να συζητηθεί με άλλη διαδικασία μη 

έχοντας εκδοθεί οριστική απόφαση επ’αυτής.  

 

Κατόπιν υποβολής από την ενδιαφερόμενη της υπο (5) σχετικό αίτησης  για συμβιβαστική επίλυση 

της διαφοράς  εκδόθηκε η υπο (2) σχετικο ΑΔΣ που την έκανε δεκτή αποφασίζοντας ότι << Αποδέχε- 
ται την πρόταση συµβιβασµού της εταιρείας ANAGLIFO STAMPA µε σκοπό να καταβληθεί το ποσό των 
34.620,00€, παραιτούµενη η εταιρεία από κάθε άλλη περαιτέρω αξίωση και µε τη δική µας αποδοχή του 
συµβιβασµού, η οποία θα έχει θέση παραίτησης και από το ήδη ασκηθέν ένδικο µέσο της ανακοπής 
καθώς και έκδοση απόφασης αυτής.>> , σε εφαρμογή δε και  εκτέλεσή της εχώρησε η αποφασισθείσα 

παραίτηση (σχετ. 4 ). 

Ακολούθως, προφανώς συνεπεία καθυστέρησης της υπηρεσίας στην διενέργεια της πληρωμής 

εχώρησε η επιβληθείσα υπο (1) σχετικό κατάσχεση βάσει του τίτλου εκτέλεσης που ήδη είχε εκδοθεί 

υπερ της εταιρίας και είχε κοινοποιηθεί στον Δήμο (σχετ. 6) .  

 



ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ:  

 

Κατά της επιβληθείσας κατάσχεσης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα ΚΠολΔ (αρθρα 933, 937, 

938, 951) προβλέπεται μεν η άσκηση ανακοπής καταργείται όμως η δυνατότητα της άσκησης 

αίτησης αναστολής της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για τις περιπτώσεις της έμμεσης 

εκτέλεσης , όπως πρόκειται για την προκείμενη, που αφορά σε κατάσχεση στα χέρια τρίτου 

(229/2016. ΕφΑΔ 2017. 177 επ.) και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η παρεμπόδιση της προόδου της 

διαδικασίας εκτέλεσης. Ακόμη και στην περίπτωση άσκησης ανακοπής κατά της διαδικασίας 

εκτελέσεως, δεδομένης της παραιτήσεως από την ασκηθείσα ανακοπή κατά του τίτλου εκτέλεσης 

(δηλ. της διαταγής πληρωμής) δεν υφίσταται δυνατότητα  εναντίωσης κατ’ αυτού,  οι μόνοι λόγοι 

που δύνανται να προβληθούν είναι νομικοί ήτοι κατά του κύρους της διαδικασίας και τέτοιοι δεν 

παρατηρούνται εν προκειμένω, με συνέπεια,  λόγω της αδυναμίας ουσιαστικής εναντίωσης κατά του 

τίτλου και της ένδειας νομικών λόγων κατά της διαδικασίας εκτελέσεως η όποια τυχόν προσπάθεια 

προσβολής θα απέβαινε ατελέσφορη επι πρόσθετη ζημία του Δήμου , δικαστική ταλαιπωρία και 

επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.  Εξάλλου δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής το δεδομένο 

της αποδοχής της απαίτησης με την ανω ΑΔΣ η οποία ως νομίμως ληφθείσα είναι εκτελεστή.   
 

Κατόπιν τούτων υποβάλλεται η παρούσα για την  κατεπείγουσα εισαγωγή της σε άμεση συνεδρίαση 

της Ο.Ε  προς λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της ανακοπής κατά της 

διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως που επιβληθηκε  με το (1) σχετικό κατασχετήριο στα χέρια 

τρίτου, συστοιχιζόμενοι με την υπο (2) σχετικό ΑΔΣ.   

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 

 

 

      

 

 

ΔΙΑΝ:  1.  ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ   2. ΑΡΧΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 


