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ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης  για την υπόθεση του  Αλέξανδρου Χρ. Σοφιανόπουλου 

(σχετική η αριθ. πρωτ. 31355/6.11.15 Γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας) . 

 
Σχετικά :  

1. Η µε αρ. 415/2013 ΑΟΕ. 
2. Η µε αρ.  22/09 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα. 
3. Η µε ΓΑΚ 231108/09 ΕΦΕΣΗ του πρώην ∆ήµου Αγίου Στεφάνου. 
4. Η υπ΄ αρίθ. 39104/25-11-2013 αίτηση του Σοφιανόπουλου Αλέξανδρου. 
5. Η µε αρ. πρωτ. 39267/13 Γνωµοδότηση. 
6. Η µε αρ. 1356/15 απόφαση του ΠΠρΑθ(ΑΠ ∆ήµου 27027/15) 
7. Η µε αρ. κατ. 34/15 ανακοπή. 
8. Η µε αρ. πρωτ. 31263/5-11-2015 αίτηση του Αλέξανδρου Σοφιανόπουλου. 
9. Τιµολόγιο 383/19-4-2006 
10. Η µε αρ. πρωτ. 8483/1-10-2007 αγωγή του Αλέξ. Σοφιανόπουλου. 
11. Η µε αρ. πρωτ. 31355/6.11.15 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου. 
 

Η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µας απέστειλε για την εν θέµατι υπόθεση  την αρ. 
πρωτ. 31355/6.11.15 Γνωµοδότηση σύµφωνα µε την οποία: 
« Με την υπ΄αριθ. 22/2009 Απόφαση Ειρηνοδικείου Μαραθώνα έγινε δεκτή η  αγωγή 

του Αλεξ. Σοφιανόπουλου, επιδικάζοντας το ποσό των 2.891,70 € για παρασχεθείσες 

στο ∆ήµο υπηρεσίες του, βάσει του µε αρ. 383/12-4-2006 τιµολογίου πώλησης το οποίο 

δεν είχε πληρωθεί.  

Εκ µέρους του πρώην ∆ήµου Αγ. Στεφάνου ασκήθηκε έφεση λόγω της µη υφιστάµενης 

τότε πρόβλεψης στον Κ∆Κ περί συµβιβασµού και  της υποχρεωτικής εξάντλησης των 

ενδίκων µέσων, της οποίας η συζήτηση κατά την αρχική ορισθείσα δικάσιµο 

µαταιώθηκε λόγω της αποχής.  



 Μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 39104/25-11-2013 αίτηση του Αλέξ. Σοφιανόπουλου 

εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 415/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

αποφασίστηκε η κατάργηση δίκης/ παραίτηση από το δικόγραφο έφεσης κατά της µε αρ. 

22/09 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος που εκδόθηκε επί της αγωγής του 

ενδιαφερόµενου. 

Αν και από πλευράς ∆ήµου µε την άνω ΑΟΕ αποφασίστηκε η κατάργηση της δίκης σε 

αποδοχή της αίτησης του ενδιαφερόµενου, από πλευράς του, προφανώς εκ πλάνης, δεν 

έγιναν οι περαιτέρω ενέργειες για την τακτοποίηση του και στη συνέχεια 

συζήτησε/εκδίκασε (ερήµην του ∆ήµου) την ασκηθείσα έφεση µε αποτέλεσµα να εκδοθεί 

η µε αρ. 1356/15 απόφαση του ΠΠρΑΘ (ΑΠ ∆ήµου 27027/15), που ευθύς ως περιήλθε 

σε γνώση µας, λόγω της ασφυκτικής 15θηµερης προθεσµίας, αναγκαστήκαµε να 

προβούµε στην άσκηση του ένδικου µέσου της ανακοπής ερηµοδικίας  µε την αρ. κατ. 

34/15 ανακοπή 

Κατόπιν τούτων και συνεπεία της προβολής πλάνης εκ µέρους του ενδιαφερόµενου στη 

συνέχιση της δίκης κατά τα προαναφερθέντα, αναφερόµενοι και πάλι εξολοκλήρου στο 

περιεχόµενό της , ενόψει της έκδοσης της άνω ΑΟΕ, συνταχθείσης υπό σχετ. (5) µε αρ. 

πρωτ. 39267/13 Γνωµοδότησή µας, θεωρώντας πως συντρέχει νόµιµη περίπτωση 

κατάργησης της προκείµενης δίκης σας υποβάλλουµε δε τα στοιχεία της υπόθεσης και 

σας παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση /αποδοχή της υπό 

σχετ. (1) ΑΟΕ, αποδοχή των υπό σχετ. (2) & (6) αποφάσεων, επαναβεβαίωση /αποδοχή 

της υπό σχετ. (4) αίτησης του ενδιαφερόµενου, κατάργηση της δίκης µετ΄ αποδοχής της  

παραιτήσεως από το ασκηθέν υπό στοιχ. (7) ένδικο µέσο».   

 
Η σχετική πίστωση έχει διατεθεί µε την 69/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 

σε βάρος του ΚΑ 80.8122  (ΑΑΥΠΟΕ352/3-3-2015) 

 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  

1. Η µε αρ. 415/2013 ΑΟΕ. 
2. Η µε αρ.  22/09 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα. 
3. Η µε ΓΑΚ 231108/09 ΕΦΕΣΗ του πρώην ∆ήµου Αγίου Στεφάνου. 
4. Η υπ΄ αρίθ. 39104/25-11-2013 αίτηση του Σοφιανόπουλου Αλέξανδρου. 
5. Η µε αρ. πρωτ. 39267/13 Γνωµοδότηση. 
6. Η µε αρ. 1356/15 απόφαση του ΠΠρΑθ(ΑΠ ∆ήµου 27027/15) 
7. Η µε αρ. κατ. 34/15 ανακοπή. 
8. Η µε αρ. πρωτ. 31263/5-11-2015 αίτηση του Αλέξανδρου Σοφιανόπουλου. 
9. Τιµολόγιο 383/19-4-2006 
10. Η µε αρ. πρωτ. 8483/1-10-2007 αγωγή του Αλέξ. Σοφιανόπουλου. 
11. Η µε αρ. πρωτ. 31355/6.11.15 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου. 



 

Παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης, σύµφωνα µε τη αριθ. πρωτ.  

31355/6.11.15 γνωµοδότη της Νοµικής Υπηρεσίας, για την επικαιροποίηση /αποδοχή 

της υπ΄ αρ. 415/2013 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, αποδοχή της με αρ.  22/09 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα και της με αρ. 1356/15 απόφασης του 

ΠΠρΑθ (ΑΠ ∆ήµου 27027/15), επαναβεβαίωση /αποδοχή της µε αρίθ. 39104/25-11-

2013 αίτησης του Σοφιανόπουλου Αλέξανδρου, κατάργηση της δίκης μετ’ αποδοχής 

παραιτήσεως από την µε αρ. κατ. 34/15 ανακοπή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 


