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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
=================
Από το 17ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 11ης
Ιουνίου 2018.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με το από 17.05.2018 κατασχετήριο έγγραφο του
Στυλιανού Κασπαρίδη
Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 8960/07.06.2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε χωριστά σε καθένα μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10.
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των
εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΛΛΑΣ Δ. (Πρόεδρος)
1. ΓΚΑΚΙΔΗΣ Α.
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
2. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ Α.
3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι.
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.
4. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ Σ.
4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.
5. ΜΑΡΑΣΛΗΣ Ε.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
«Στην υπ’ αριθμ. 8902/06.06.2018 γνωμοδότηση της δικηγόρου με έμμισθη εντολή Δήμου
Ορεστιάδας Αμαλίας Σούλη σχετικά με το από 17.05.2018 κατασχετήριο (εις χείρας τρίτου) έγγραφο του
Κασπαρίδη Στυλιανού προς τις: 1.Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, 2.Eurobank - Ergasias Α.Ε., 3.Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, 4.ALPHA BANK A.E. και 5.Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., αναφέρονται τα εξής
αναλυτικά:
Την 18.05.2018 κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ορεστιάδας το από 17.05.2018 κατασχετήριο έγγραφο
του Κασπαρίδη Στυλιανού, με το οποίο κατάσχει αναγκαστικά εις χείρας των τραπεζών ως τρίτων κάθε
χρηματική απαίτηση που διατηρεί ο Δήμος Ορεστιάδας, γεγενημένη η υπό αίρεση η προθεσμία
προερχόμενη από ατομικούς ή κοινούς λογαριασμούς, που διατηρεί ο Δήμος Ορεστιάδας μέχρι του
ποσού των 69.192,02 ευρώ μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως αυτού.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1. Την υπ’ αριθμ. 4/767/17/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις των άρθρων 933, 934 Κ.Πολ.Δ.
4. Το από 17.05.2018 κατασχετήριο έγγραφο του Κασπαρίδη Στυλιανού
Ο αντίδικος επέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ. 4/767/17/2014 αποφάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, η οποία υποχρεώνει τον Δήμο Ορεστιάδας στην καταβολή του ποσού των
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54.294,38 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 25.000,00 ευρώ κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστό.
Δικαστική δαπάνη ορίστηκε το ποσό των 200 ευρώ. Κατά της αποφάσεως ασκήθηκε έφεση από τον
Δήμο Ορεστιάδας και αντέφεση από τον Στυλιανό Κασπαρίδη. Εκδόθηκε επ’ αυτών η υπ’ αριθμ.
123/2016 απόφαση του Εφετείου Θράκης, η οποία απέρριψε τις εφέσεις. Κατά αυτής ο Δήμος
Ορεστιάδας άσκησε την από 13.10.2016 αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου. Εξεδόθη η υπ’ αριθμ.
2066/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία απέρριψε την αναίρεση, διότι δεν υπήρχε η εκ του
νόμου απαιτούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επειδή, όμως, προϋπήρχε η απόφαση,
κατατέθηκε η από 26.03.2018 αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και κλήση,
η οποία ορίστηκε να δικαστεί την 07.12.2018.
Ο Κασπαρίδης Στυλιανός δυνάμει πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 4/767/17/2014
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας προέβη σε κατάσχεση εις χείρας τρίτου.
Εκτιμώ ότι ο Δήμος Ορεστιάδας πρέπει να προβεί στην κατάθεση ανακοπής κατά της
κατασχέσεως.»
Κατόπιv ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή vα αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τηv εισήγηση του
Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 8902/06.06.2018 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του Δήμου, την υπ’
αριθμ. 4/767/17/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, το άρθρο 72 παρ. 1(ιδ) και 2
του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ.5 του Ν. 4071/2012 και τις διατάξεις του Ν.
4447/2016, τις διατάξεις των άρθρων 933, 934 Κ.Πολ.Δ. και το από 17.05.2018 κατασχετήριο έγγραφο
του Κασπαρίδη Στυλιανού,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 8902/06.06.2018 γνωμοδότησης της δικηγόρου με έμμισθη εντολή
Δήμου Ορεστιάδας Αμαλίας Σούλη.
2. Την κατάθεση ανακοπής κατά του από 17.05.2018 κατασχετηρίου (εις χείρας τρίτου) εγγράφου
του Κασπαρίδη Στυλιανού προς τις: 1.Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, 2.Eurobank - Ergasias
Α.Ε., 3.Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 4.ALPHA BANK A.E. και 5.Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., για
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 8902/06.06.2018 γνωμοδότηση της νομικής
συμβούλου.
3. Την εντολή στην δικηγόρο με έμμισθη εντολή Δήμου Ορεστιάδας, Αμαλία Σούλη, να προβεί στην
κατάθεση ανακοπής κατά της κατασχέσεως ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 96/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
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