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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  17/ 13-05-2022 

 

    Αριθμός  Απόθαζης:  45/ 2022 

ΘΕΜΑ:   «Δπηθαηξνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 81/2013 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο». 

 

ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  13
ε
 ηνπ κελόο  Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 12:00 π.κ.,  ζπλήιζε ζε  λέα  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ηληηθήο, 

θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   3623/09-05-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο επαλάιεςεο ηεο ζύγθιεζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο  ηνπ  Πξνέδξνπ,  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 

ηνπ Ν. 3852/10. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία ηεζζάξσλ (4) 

κειώλ (δύν ηαθηηθώλ θαη δύν αλαπιεξσκαηηθώλ) θαη ηελ απνπζία  πέληε (5) ηαθηηθώλ  κειώλ  (εθ 

ησλ νπνίσλ δύν  ηαθηηθώλ κειώλ αληί απηώλ παξεπξέζεθαλ νη  αλαπιεξσηέο  ηνπο),  ήηνη: 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

 1)  Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο)                              5)  Σνξνπλίδεο Ισάλλεο,                                       
                                                                                       

 2)  Νηθεθόξνπ  Κσλζηαληίλνο                                           6)   Ιληδέο Νηθόιανο                                                                                                                                      

 3)  Λεσλάθεο  Λεσλίδαο                                                    7)  Κνξσλίδεο Παύινο                                       

 4)  Σζίληζηνο  Γεώξγηνο                                                      8)  Γήκνπ Ισάλλεο    

                                                                                             9) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο                       

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ.  

Ο  Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην πξώην ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν ήηαλ: 

«Δπηθαηξνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 81/2013 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο»,  ελώ 
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πξνεγνπκέλσο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο:  α) ηελ κε αξηζκ. 81/2013 απόθαζε ηεο Ο.Δ, 

β) ηελ κε αξηζκό 2571/5-12-2019 απόθαζή ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο, γ) ηελ κε 

αξηζκ. ΑΚΔ63/15-4-2022 Αλαθνπή – Αληηξξήζεηο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ εξξώλ. 

 Δηζεγνύκελνο ν θύξηνο Πξόεδξνο ην ζέκα αλέθεξε όηη πξόθεηηαη λα γίλεη Δπηθαηξνπνίεζε ηεο κε 

αξηζκ. 81/2013 πξνεγνύκελεο απόθαζε ηεο Ο.Δ.,  γηα θαζαξά ηππηθνύο ιόγνπο θαη εηζεγήζεθε ηελ 

εηζήγεζε ηελ νπνία είρε θαηαζέζεη ν θύξηνο Υξήζηνο Κειεζίδεο ηελ νπνία έιαβαλ όια ηα κέιε θαη 

ε νπνία είρε σο εμήο:  

« ….. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ κε αξηζκ. 81/2013 απόθαζεο ηεο, είρε νκόθσλα 

απνθαζίζεη λα αζθεζεί αλαθνπή  ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ εξξώλ, θαηά ηεο 

επηζπεύδνπζαο «ΔΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΔΛΔΣΩΝ ΑΔ» θαη θαηά ηνπ 

ππεξζεκαηηζηή Θσκά Θνιηώηε, πξνθεηκέλνπ λα αθπξσζεί ε δηαδηθαζία ελ γέλεη ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνύ θαη εηδηθόηεξα λα αθπξσζνύλ ε κε αξηζκ. 12688/6-3-2013 έθζεζε 

αλαγθαζηηθνύ πιεηζηεξηαζκνύ ηεο πκβνιαηνγξάθνπ ηληηθήο Αζαλαζίαο Αλαζηαζηάδνπ 

θαη ε κε αξηζκ. 12694/14-3-2013 πεξίιεςε θαηαθπξσηηθήο έθζεζεο ηεο ίδηαο αλσηέξσ 

πκβνιαηνγξάθνπ θαη είρε δώζεη εηδηθή εμνπζηνδόηεζε ζην Ννκηθό ύκβνπιν ηνπ Γήκνπ θ. 

Υξήζην Κειεζίδε γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ παξαπάλσ δηθνγξάθνπ. 

ε εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ απόθαζεο ν Γήκνο άζθεζε θαηά ησλ αληηδίθσλ ηνπ, ηελ κε 

αξηζ.εθζ.θαηαζ.1277ΜΣ-ΑΝΑΚ51/12-6-2013 αλαθνπή – αληηξξήζεηο  ηνπ άξζξνπ 933 

ΚΠνιΓ πνπ απεπζύλνληαλ ζε πνιηηηθό δηθαζηήξην θαη εηδηθόηεξα ζην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν εξξώλ δεηώληαο ηελ αθύξσζε ησλ σο άλσ πξάμεσλ εθηέιεζεο. Η ελ ιόγσ 

αλαθνπή ζπδεηήζεθε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ εξξώλ θαη εθδόζεθε  ε κε 

αξηζκό 66/2017 απόθαζε ηνπ αλσηέξσ Γηθαζηεξίνπ, πνπ απέξξηςε ηελ αλαθνπή, σο 

νπζηαζηηθά αβάζηκε. Καηά ηεο 66/2017 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ εξξώλ 

αζθήζακε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο (Γ’ Σκήκα) ηελ κε αξηζ. θαηαζ. 

16/7-2-2018 έθεζε δεηώληαο ηεο εμαθάληζε ηεο παξαπάλσ απόθαζεο.  

    Σν Μνλνκειέο Δθεηείν Θεζζαινλίθεο κε ηελ κε αξηζκό 2571/5-12-2019 απόθαζή ηνπ 

έθαλε  ηππηθά θαη νπζηαζηηθά δεθηή ηελ έθεζή ηνπ Γήκνπ, εμαθάληζε ηελ  κε αξηζκό 

66/2017 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ εξξώλ, θξάηεζε  ηελ ππόζεζε, δίθαζε 

επί ηεο κε αξηζ.εθζ.θαηαζ. 1277ΜΣ-ΑΝΑΚ51/12-6-2013 αλαθνπήο καο απεπζπλνκέλεο 
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ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ εξξώλ  θαη ηελ απέξξηςε σο απαξάδεθηε κε ην 

ζθεπηηθό όηη απνηειεί  αλαθνπή  ηνπ άξζξνπ `199 παξ. 2
 

α ΚΓηνηθΓηθ, θαηά ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ επηζπεύζζεθε  κε ηίηιν εθηειεζηό ηελ κε αξηζκό 726/2012 

ηειεζίδηθε απόθαζε  ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο, ππάγεηαη δε, σο αθνξώζα ζε 

δηνηθεηηθή δηαθνξά νπζίαο, ζηε δηθαηνδνζία ησλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ, δεδνκέλνπ όηη 

πξόθεηηαη γηα δηαθνξά, ε νπνία αλέθπςε  από ηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε  ζε βάξνο ηνπ 

Ννκηθνύ Πξνζώπνπ  Γεκνζίνπ Γηθαίνπ «Γήκνο ηληηθήο» γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσο 

ηεο 1
εο

 ησλ  θαζ΄ ώλ, ε νπνία απνξξέεη από έλλνκε ζρέζε   δεκνζίνπ δηθαίνπ.  

   ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην έλδηθν βνήζεκα ην νπνίν αζθήζεθε ελώπηνλ ηνπ 

παξαπάλσ πνιηηηθνύ Γηθαζηεξίνπ έρεη απνξξηθζεί ηειεζηδίθσο γηα έιιεηςε δηθαηνδνζίαο ηνπ 

πξσηνδίθνπ δηθαζηεξίνπ. Η απόθαζε κε αξηζ. 2571/5-12-2019 ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ 

Θεζζαινλίθεο, απνηειεί ηελ ηειεζίδηθε απνξξηπηηθή απόθαζε  (ειιείςεη δηθαηνδνζίαο).   

Η Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ζε εθηέιεζε ηεο αξρηθήο απόθαζεο ηεο Ο.Δ. άζθεζε 

ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ εξξώλ, ηελ κε αξηζκ. 

ΑΚΔ63/15-4-2022 Αλαθνπή – Αληηξξήζεηο, αληίγξαθα ηεο νπνίαο θνηλνπνηήζεθε ζηνπο 

αληηδίθνπο.  

Γηα θαζαξά ηππηθνύο ιόγνπο ζα πξέπεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα επηθαηξνπνηήζεη ηελ  κε 

αξηζκ. 81/2013 πξνεγνύκελε απόθαζε ηεο θαη λα εγθξίλεη ηελ θαηάζεζε ηεο κε αξηζκ. 

ΑΚΔ63/15-4-2022 Αλαθνπήο – Αληηξξήζεηο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ εξξώλ». 

ηε ζπλέρεηα ν θύξηνο Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα 

απνθαζίζνπλ ζρεηηθά  θαη  ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή νινθιήξσζε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο 

θαη 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

επηθαηξνπνηεί ηελ  κε αξηζκό 81/2013 πξνεγνύκελε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ ηληηθήο (ε νπνία είρε ιάβεη ΑΓΑ: ΒΔΥΩΩ1Τ-2Φ2), όπσο απηή επηζπλάπηεηαη 

ζηελ παξνύζα απόθαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θαη εγθξίλεη ηελ θαηάζεζε ηεο 

κε αξηζκ. ΑΚΔ63/15-4-2022 Αλαθνπήο – Αληηξξήζεηο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ εξξώλ, θαηά ηεο ΔΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗ  ΓΡΑΦΔΙΟ  
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ΜΔΛΔΣΩΝ Α.Δ. θαη θαηά ηνπ ππεξζεκαηηζηή Θσκά Θνιηώηε, πνπ ζα εθδηθαζζεί θαηά ηε 

δηθάζηκν ηεο 09-06-2022. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  45/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                     Σα κέιε      

                                                                                                             

                                                                                     1)  Νηθεθόξνπ  Κσλζηαληίλνο                                             

          Φώηηνο Γνκνπρηζίδεο                                       2)  Λεσλάθεο  Λεσλίδαο  (Αλαπι. κέινο)                                                                 

                                                                                         3)  Σζίληζηνο  Γεώξγηνο  (Αλαπι. κέινο)                                                                                                                                          
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 

 

Αριθµός Συνεδρίασης : 11/27-5-2013 

 

Αριθµός Απόφασης:  81 / 2013 

 

ΘΕΜΑ:  «Ανακοπή κατά του πλέιστηριασµού της ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. κατά 
του ∆ήµου, που διενεργήθηκε την 6η Μαρτίου 2013»  

 

 

     Στο Σιδηρόκαστρο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η του 
µήνα Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 13.00’ µ.µ. συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Σιντικής κατό-
πιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. 11892/21-5-2013 έγγραφης πρόσκλησης που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του 
Ν. 3852/10. 

     Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο των επτά (7) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  επτά (7) µέλη: 

 

       Παρόντα µέλη                                                 Απόντα µέλη 
Καρύδας Απόστολος 
Τικτόπουλος Αναστάσιος                                   Κούκκος Εµµανουήλ  
Ιντζές Νικόλαος                                                                                       
∆ήµου Ιωάννης 
Τοπολίγκας Αντώνιος 
Μπακρατσάς ∆ηµήτριος 
Τορουνίδης Ιωάννης {αναπληρωµατικό µέλος} 
                    
             

        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 
το 1ο θέµα της  ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών της  Οικονο-
µικής Επιτροπής την από 24-5-2013 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου 
του ∆ήµου κ. Χρήστου Κελεσίδη, η οποία έχει ως εξής: 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Του Χρήστου Κελεσίδη του ∆ηµητρίου, ∆ικηγόρου του Πρωτοδικείου 

Σερρών, Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Σιντικής. 

 

     Αφού έλαβα υπόψη µου τα έγγραφα που αφορούν την κατάσχεση και 
τον αναγκαστικό  πλειστηριασµό της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Σι-
ντικής, ο οποίος διενεργήθηκε στις  6-3-2013 µε επίσπευση της ανώνυµης 
εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ» 
καθώς και τα πραγµατικά περιστατικά που έλαβαν χώρα τόσο πριν όσο και 
κατά την διάρκεια της διενέργειας του πλειστηριασµού έχω να αναφέρω τα 
κάτωθι. Ειδικότερα: 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩ1Υ-2Φ2

ΑΔΑ: 9ΦΣΔΩ1Υ-712



 2 

     Η εν λόγω εταιρία προς ικανοποίηση της απαίτησής της που απέρρεε 
από την 726/2011 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσα-
λονίκης επέδωσε στον ∆ήµο Σιντικής στις 12-7-2012 αντίγραφο εξ απο-
γράφου της παραπάνω απόφασης µε επιταγή προς εκτέλεση, επιτάσσοντας 
τον ∆ήµο να της καταβάλει συνολικά το ποσό των 801.866,41 ευρώ.  

    Σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης για ένα µέρος της απαίτησής 
της στις 26-7-2012 κατάσχεσε εις χείρας τρίτου και συγκεκριµένα εις χεί-
ρας της ΑΤΕ το ποσό των 750.000 ευρώ επιφυλαχθείσα για το υπόλοιπο 
της απαίτησής της. Από το ποσό των 750.000 ευρώ ποσό 350.000ευρώ ει-
σέπραξε στις 28-8-2012 το δε υπόλοιπο των 400.000 ευρώ στις 25-1-2013 
κατόπιν παροχής της σχετικής αδείας µε την µε αριθ. 34/2013 απόφαση 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Σερρών (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων). 

   Παράλληλα µε την µε αριθµό 3850/3-12-2012 έκθεση αναγκαστικής 
κατάσχεσης που επιδόθηκε στο ∆ήµο στις 3-12-2004, κατάσχεσε ακίνητη 
περιουσία του ∆ήµου έκτασης  706.364 τ.µ  εκτιµηθείσα  συνολικά  στο 
ποσό των 52.977,30 € και σε  0,075€  ανά τ.µ.!!!!!!!. Η ακίνητη περιουσία 
κατασχέθηκε για να ικανοποιηθεί το υπόλοιπο της απαίτησής του που ο 
ίδιος ο επισπεύδων προσδιόρισε στο ποσό των 53.000 ευρώ. Την µε α-
ριθ.3856/2012 περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης επέδωσε στο ∆ήµο 
στις 12-12-2012 και ο πλειστηριασµός ορίσθηκε να διεξαχθεί στις 23-1-
2013. 

     Ο ∆ήµος άσκησε ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 του ΚΠολ∆ ζητώ-
ντας την διόρθωση της προαναφερόµενης κατασχετήριας έκθεσης ως προς 
την αξία των κατασχεθέντων ακινήτων και την τιµή πρώτης προσφοράς και 
µε την µε αριθ. 43/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Σερρών 
(διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων)  αυξήθηκε κατακόρυφα η συνολική α-
ξία τους  και συνακόλουθα η τιµή πρώτης προσφοράς και προσδιορίσθηκε 
ο πλειστηριασµός για τις 6-3-2013 και τις ώρες από 16.00 έως 17.00. Κα-
τά την ηµέρα εκδίκασης της ανωτέρω ανακοπής (17-1-2013) ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της αντιδίκου εταιρίας δήλωσε ρητά ενώπιον του ∆ικαστηρίου 
ότι µε την είσπραξη του ποσού των 53.000 ευρώ ικανοποιείται πλήρως.  

     Στις 25-1-2013 επιδόθηκε στο ∆ήµο η µε αριθµό 3871/23-1-2013 α’ 
επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιµελη-
τή του Πρωτοδικείου Σερρών Αντωνίου Τσιαντά µε την οποία προσδιορί-
σθηκε ο πλειστηριασµός για τις 6-3-2013. 

    Έγινε γνωστό στην αντίδικο ΑΕ ότι θα εισπράξει ως υπόλοιπο σε εκκα-
θάριση κάθε  απαίτησής του το ποσό των 54.477,35 ευρώ και σε αλλεπάλ-
ληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες διαβεβαίωσε το ∆ήµο ότι µε την είσπραξη 
του ποσού αυτού θεωρεί την απαίτησή της συνολικά εξοφληµένη και ότι 
δεν πρόκειται να γίνει ο επικείµενος για τις 6-3-2013 πλειστηριασµός. 
Αφού προσκόµισε τα απαιτούµενα για την εξόφληση δικαιολογητικά κατό-
πιν δύο εγγράφων οχλήσεων που της απηύθυνε η Οικονοµική Υπηρεσία 
του ∆ήµου (έγγραφα µε αριθ.πρωτ.1973/28-1-2013 και 3484/12-2-2013) 
γνωρίζοντας ότι θα εισπράξει το ποσό των  54.477,35 ευρώ (αφαιρουµένων 
των κρατήσεων), στις 28-2-2013 ο ∆ήµος αποπλήρωσε  την οφειλή του 
προς την «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ» µε το 
Χ.Ε.Α/115/2013 και η εν λόγω εταιρία εισέπραξε το ποσό αυτό χωρίς να 
δηλώσει καµµία επιφύλαξη ως  προς το ύψος του. ∆ηµιουργήθηκε λοιπόν 
στο ∆ήµο εύλογα η πεποίθηση ότι πλειστηριασµός δεν επρόκειτο να γίνει, 
πεποίθηση η οποία εδραιώθηκε από την συµπεριφορά της αντιδίκου η ο-
ποία µέχρι και το πρωί της 6-3-2013 δήλωνε ότι είχε εξοφληθεί και δεν 
πρόκειται να δώσει εντολή ως επισπεύδουσα για να διενεργηθεί ο πλειστη-
ριασµός.  

     Ωστόσο στις 6-3-2013 δύο ώρες πριν την ορισθείσα ώρα για την έναρ-
ξη της διενέργειας του πλειστηριασµού, η ανωτέρω εταιρία απέστειλε µε 
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τηλεοµοιότυπο (ΦΑΞ) στο ∆ήµο Σιδηροκάστρου!!!  επιστολή της µε την ο-
ποία µας καθιστούσε γνωστό ότι ο ∆ήµος της οφείλει υπόλοιπο ανεξόφλη-
του κεφαλαίου ποσό 20.889,26 ευρώ, αµοιβή δικαστικού επιµελητή 
3.778,95 ευρώ ήτοι  συνολική οφειλή 24.668,21 ευρώ καθώς και την α-
µοιβή της υπαλλήλου του πλειστηριασµού,  εκδηλώνοντας τότε για πρώτη 
φορά την πρόθεσή της να διενεργήσει τελικά σε βάρος του ∆ήµου πλειστη-
ριασµό. Παρά το γεγονός ότι αµέσως ο ∆ήµος προσκόµισε στον υπάλληλο 
του πλειστηριασµού τα έγγραφα εξόφλησης της οφειλής του και παρά το 
γεγονός ότι προσφέρθηκαν στην αντίδικο εταιρία τα έξοδα κατάσχεσης και 
εν γένει εκτέλεσης, αυτή έδωσε εντολή στην υπάλληλο του πλειστηριασµού 
να τον διεξάγει.    

      Ο πλειστηριασµός, παρά την εκφρασθείσα αντίθεση του ∆ήµου ακό-
µη και κατά την διάρκειά του, τελικά διενεργήθηκε και συντάχθηκε η µε 
αριθµό 12688/6-3-2013 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασµού της συµ-
βολαιογράφου Σιντικής Αθανασίας Αναστασιάδου, ένα δε εκ των κατασχε-
θέντων ακινήτων κατακυρώθηκε στο όνοµα του υπερθεµατιστή Θωµά Θο-
λιώτη και ακολούθως συντάχθηκε από την ίδια ανωτέρω συµβολαιογράφο 
η  µε αριθµό 12694/14-3-2013 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, που 
µεταγράφηκε στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σιντικής 
στον τόµο 597 και µε α.α.59662 στις 15-3-2013. Επισηµαίνεται ότι ο υ-
περθεµατιστής Θωµάς Θολιώτης, ο οποίος ήταν παρών καθ’ όλη την διάρ-
κεια που διενεργούνταν ο πλειστηριασµός έλαβε γνώση ότι από την πλευρά 
του ∆ήµου αµφισβητούνταν το φερόµενο ως υπόλοιπο οφειλής.  

    Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τα εξής αδιαµφισβήτητα δεδοµένα:  

α) ότι η αντίδικος εταιρία εισέπραξε συνολικά µέχρι την ηµέρα του πλει-
στηριασµού το ποσό των 804.477,35 ευρώ,  

β) ότι από τον Ιανουάριο του 2013 διαβεβαίωσε τον ∆ήµο ότι εισπράττο-
ντας το ποσό, για το οποίο κατάσχεσε τα ακίνητα του ∆ήµου, δεν πρόκειται 
να προβεί σε διενέργεια του πλειστηριασµού και δηµιούργησε (στον ∆ήµο) 
εύλογα την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να προβεί στην διενέργεια του 
πλειστηριασµού, 

γ) ότι  το ποσό των 54.477,35  ευρώ εισέπραξε στις 28-2-2013 χωρίς ε-
πιφύλαξη, 

δ) ότι ουδέποτε, εγκαίρως και σε εύλογο χρόνο, έθεσε θέµα επιπλέον τό-
κων για το σύνολο της απαίτησής της,  

ε) ότι εσφαλµένα και τελείως κακόπιστα απαίτησε τόκους ύψους 
20.889,26 ευρώ υπολογίζοντας τοκοφορία, µη σύννοµα, στο ποσό των 
750.000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την κατάσχεσή του µέχρι την 
απόδοσή του,  ενώ επ’ ουδενί  τους δικαιούται, 

στ) ότι µέχρι και τις 5 Μαρτίου 2013 η αντίδικος εταιρία διαβεβαίωνε ότι 
δεν πρόκειται να προχωρήσει στην διενέργεια του πλειστηριασµού και 

στ) ότι προέβαλε τις επιπλέον αυτές αξιώσεις 2 ώρες πριν από την ορι-
σθείσα έναρξη του  πλειστηριασµού, δηλαδή σε χρονικό σηµείο που είχαν 
εκπνεύσει για τον ∆ήµο όλες οι προθεσµίες για οποιαδήποτε ανακοπή 
προκειµένου να αναβληθεί ο πλειστηριασµός και να κριθεί δικαστικά η 
ύπαρξη ή µη της οιασδήποτε οφειλής του  (για τους επιπλέον τόκους που 
ζητούσε). 

     Υπό αυτά τα δεδοµένα ο πλειστηριασµός διενεργήθηκε παράνοµα και 
καταχρηστικά  διότι έγινε κατά τρόπο αντιβαίνοντα στην καλή πίστη, τα 
συναλλακτικά ήθη και τον κοινωνικό και οικονοµικό σκοπό του δικαιώµα-
τος προς διενέργειά του, προσκρούοντας στα κριτήρια που θέτει το άρθρο 
281 ΑΚ. Η καταχρηστικότητα συνδέεται µε την ως άνω συγκεκριµένη συ-
µπεριφορά της επισπεύδουσας, η οποία συνδυαζόµενη µε την πραγµατική 
κατάσταση που διαµορφώθηκε µε τις περιστάσεις που µεσολάβησαν, δη-
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µιούργησε στον ∆ήµο την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ενεργηθεί πλειστη-
ριασµός, έτσι ώστε η διενέργειά του, λόγω της µεταβολής την τελευταία 
κυριολεκτικά στιγµή, της στάσης της επισπεύδουσας ΑΕ, να προκαλέσει 
µη αναµενόµενες και µη ανεκτές δυσµενείς συνέπειες για τον ∆ήµο. Μάλι-
στα η αντίθεση στο άρθρο 281 ΑΚ αφορά πρωτογενώς την διενέργεια του 
πλειστηριασµού και δηµιουργεί λόγο ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολ∆, ο 
οποίος προβάλλεται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 934 παρ.1γ του 
ΚΠολ∆, δηλαδή µέσα σε τρείς µήνες από την µεταγραφή της περίληψης 
της κατακυρωτικής έκθεσης (λήξη προθεσµίας στις 15-6-2013).  

   Η εν λόγω ανακοπή υπό τα δεδοµένα που προεκτέθηκαν βάσιµα πιθα-
νολογείται ότι θα γίνει δεκτή.  

 Για τους λόγους αυτούς,  

 ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ ότι πρέπει να ασκηθεί ανακοπή (άρθρο 933 σε συν-
δυασµό µε άρθρο 934 παρ.1 περ.γ) ενώπιον του αρµοδίου Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Σερρών, κατά της επισπεύδουσας «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ» και κατά του υπερθεµατιστή Θωµά Θολιώτη, 
προκειµένου να ακυρωθεί η διαδικασία εν γένει του  πλειστηριασµού και 
ειδικότερα να ακυρωθούν η µε αριθµό 12688/6-3-2013 έκθεση αναγκα-
στικού πλειστηριασµού της συµβολαιογράφου Σιντικής Αθανασίας Ανα-
στασιάδου και η µε αριθµό 12694/14-3-2013 περίληψη κατακυρωτικής 
έκθεσης της ίδιας ανωτέρω συµβολαιογράφου. 

 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτρο-
πής να αποφασίσουν σχετικά. 

     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έ-
λαβε υπόψη της την εισήγηση Νοµικού Συµβούλου κ. Χρήστου Κελεσίδη   

  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

      Να ασκηθεί ανακοπή (άρθρο 933 σε συνδυασµό µε άρθρο 934 παρ.1 
περ.γ) ενώπιον του αρµοδίου Μονοµελούς Πρωτοδικείου Σερρών, κατά της 
επισπεύδουσας «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ» και κατά 
του υπερθεµατιστή Θωµά Θολιώτη, προκειµένου να ακυρωθεί η διαδικα-
σία εν γένει του  πλειστηριασµού και ειδικότερα να ακυρωθούν η µε αριθ-
µό 12688/6-3-2013 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασµού της συµβολαι-
ογράφου Σιντικής Αθανασίας Αναστασιάδου και η µε αριθµό 12694/14-3-
2013 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης της ίδιας ανωτέρω συµβολαιο-
γράφου, και παρέχει ειδική εξουσιοδότηση στο Νοµικό Σύµβουλο του ∆ή-
µου κ. Χρήστο Κελεσίδη για την κατάθεση του ως άνω δικογράφου. 

 

    Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 81/2013 .  

  Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Ο Πρόεδρος                                   Τα µέλη 

Ακριβές απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

 

Απόστολος Καρύδας 
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