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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  14/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο 
Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ: Σεο 5/07/2018 Ζκέξα: Πέκπηε Ώξα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΖΖ: Έγγξαθε        Ζκεξνκελία: 29/06/2018 
 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα πέληε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

6) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  
7) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 
 
ΘΔΜΑ 5ν - ΑΠΟΦΑΖ 14-236/5-7-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
Άζθεζε ή κε ελδίθωλ κέζωλ θαηά ηεο κε αξηζκό 74/2018 (δηαηαγή πιεξωκήο ΛΑΕΑΡΗΓΖ 
ΚΩΝ.ΘΔΟΦΗΛΟ, πνζνύ 2.838,36€). ηνπ εηξελνδηθείνπ Κηιθίο.   

Η Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Σα κέιε ηνπ Δ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ θ. Ηιία Αβξακίδε, Υεκηθό Μεραληθό θαη Γ.Δ. ηεο ΔΕΤΑ 
Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ..  

Α) Σελ απόθαζε 74/2018 ηνπ εηξελνδηθείνπ Κηιθίο 
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Β) Σελ γλωκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηακάηηνπ Καληαξηδή γηα άζθεζε ή κε ελδίθωλ 
κέζωλ θαηά ηεο κε αξηζκό 43/2018 δηαηαγήο πιεξωκήο πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζηηο 
2-7-2018 θαη έρεη ωο εμήο: 

                                                          

ΘΕΜΑ: “Απόθαζε γηα άζθεζε ή κε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ (αλαθνπήο) θαηά ηεο ππ΄ 
αξ. 74/2018 Δηαηαγήο Πιεξσκήο Εηξελνδηθείνπ Κηιθίο”. 

                   
 
                                                                                              Κιλκίς, 2-7-2018 

 
ηηο 29-6-2018 θνηλνπνηήζεθε ζηε ΔΕΤΑ  Κηιθίο αληίγξαθν εμ απνγξάθνπ ηεο ππ΄ αξ. 

74/2018 Δηαηαγήο Πιεξσκήο Εηξελνδηθείνπ Κηιθίο, πνπ εμεδόζε θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ 
Θεόθηινπ Λαδαξίδε κε ΑΦΜ 120051080/ΔΟΤ Κηιθίο. Η επίδνζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε 
επηηαγή πξνο εθηέιεζε, ην δε επηηαζζόκελν πνζό αλέξρεηαη ζε 3.108,83 επξώ 

πεξηιακβάλνληαο θεθάιαην 2.838,26 θαη δηάθνξα λόκηκα δηθαζηηθά έμνδα θαη 
επηδηθαζζέληεο ηόθνπο, πνπ ζα πξέπεη λα εμνθιεζνύλ λνκηκνηόθσο από επηδόζεσο ηεο 

Δηαηαγήο.  
Από ηελ έξεπλα ησλ εγγξάθσλ πνπ ηέζεθαλ εηο γλώζηλ κνπ, πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα: 
Η αηηία γηα ηελ νπνία εμεδόζε ε αλσηέξσ Δηαηαγή πιεξσκήο αθνξά νθεηιόκελε ακνηβή 

γηα ηελ ππεξεζία “δηαλνκή εηδνπνηεηεξίσλ ζηε Δ.Ε. Κηιθίο”   βάζεη ηεο ππ΄αξ. 
πξση.1057/12-4-2018 ζύκβαζεο. 

Η ππεξεζία παξαζρέζεθε θαιώο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από Φεβξνπάξην κέρξη 
Απξίιην 2018 όπσο πξνθύπηεη από ηηο ππ΄αξ. πξση.1233/27-4-2018 θαη 1413/11-5-2018 
βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη εμεδόζεζαλ ηα αλάινγα ηηκνιόγηα πνπ παξειήθζεζαλ 

από ηελ Τπεξεζία άλεπ επηθπιάμεσο ή δηακαξηπξίαο, δεδνκέλνπ όηη ηα πνζά ησλ 
ηηκνινγίσλ αληηζηνηρνύζαλ ζηελ παξαζρεζείζα θαη βεβαησζείζα ππεξεζία.  

Γηα ηππηθνύο ιόγνπο, δελ ήηαλ δπλαηό λα ζπληαρζεί θαη ζεσξεζεί ρξεκαηηθό έληαικα 
πιεξσκήο θαη ν αλάδνρνο ππέβαιε αίηεζε γηα έθδνζε Δηαηαγήο πιεξσκήο, θαζόηη ε 

πξνπεξηγξαθείζα απαίηεζή ηνπ ήηαλ βεβαία, εθθαζαξηζκέλε θαη απνδεηθλπόηαλ από 
ελππόγξαθεο βεβαηώζεηο ηεο Τπεξεζίαο.  

Επεηδή από ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ηδίσο α)από ηε 

ζύκβαζε, β)από ηα ηηκνιόγηα πνπ θέξνπλ ελππόγξαθε βεβαίσζε παξαιαβήο από αξκόδην 
ππάιιειν ηεο ΔΕΤΑΚ, θαη γ) ηδίσο από ηηο ππ΄αξ. πξση.1233/27-4-2018 θαη 1413/11-5-

2018 βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνζθνκίζζεθαλ από ηνλ αηηνύληα ζην Δηθαζηήξην, 
πξνθύπηεη αθελόο όηη παξαζρέζεθαλ θαλνληθώο θαη εκπξνζέζκσο νη ζπκθσλεζείζεο 
ππεξεζίεο, ρσξίο λα ππάξρεη θακία πεξί ηνπ αληηζέηνπ γξαπηή δηακαξηπξία ηεο Τπεξεζίαο. 

Καηά ζπλέπεηα ε ΔΕΤΑΚ νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ αληίδηθν ηε ζπκθσλεζείζα ακνηβή γηα 
ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο πνπ εθπιήξσζε  όπσο θαζνξίδεηαη ζηε Δηαηαγή Πιεξσκήο.  

Επίζεο ε ΔΕΤΑΚ νθείιεη λα θαηαβάιεη θαη ηα λόκηκα παξεπόκελα θνλδύιηα ηόθσλ θαη 
δηθαζηηθώλ εμόδσλ, ζηα νπνία εμαλαγθάζζεθε λα ππνβιεζεί ν αηηώλ, κε εμαίξεζε ην 
θνλδύιην ππό ζηνηρείν γ' ηεο επηζπλαπηόκελεο επηηαγήο πξνο εθηέιεζε, πνπ αλέξρεηαη ζε 

100 επξώ θαη αθνξά ακνηβή δηθεγόξνπ γηα ζύληαμε επηηαγήο θαη λνκηθή ζπκβνπιή. Σν 
παξαπάλσ θνλδύιην ππεξβαίλεη ηα λόκηκα όξηα θαζώο ζην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Κώδηθα 

Δηθεγόξσλ (Ν.4194/2013) νξίδεηαη ην ύςνο ηεο ακνηβήο ζην ζύλνιν ηεο δηθαζηηθήο 
δαπάλεο, όπσο απηή επηδηθάζηεθε από ην δηθαζηήξην, ε νπνία ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 
νξίζζεθε ζε πνζό 64 επξώ. Επνκέλσο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ε ακνηβή γηα ζύληαμε 

επηηαγήο θαη λνκηθή ζπκβνπιή ζε πνζό 64 επξώ. Όκσο γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν δελ 
δύλαηαη λα αζθεζεί αλαθνπή θαηά ηεο Δηαηαγήο Πιεξσκήο θαη΄άξζξν 632 ΚΠνιΔ γηα ηελ 

νπνία ππάξρεη πξνζεζκία 15 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ επίδνζε, αιιά πξνβιέπεηαη 
αλαθνπή θαηά ηεο εθηειέζεσο θαη΄άξζξα 933 επ ΚΠνιΔ, ε νπνία κπνξεί λα αζθεζεί, είηε 
κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ επίδνζε ηεο επηηαγήο, είηε κέζα ζε ζαξάληα πέληε 

(45) εκέξεο από ηελ εκέξα ηεο θαηάζρεζεο, εθόζνλ ζα πξνρσξήζεη πεξαηηέξσ ε 
δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο. Γη΄απηό δελ είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε άζθεζε αλαθνπήο θαηά 



 
8 

ηεο εθηέιεζεο, αιιά θαη΄αξράο δύλαηαη λα ξπζκηζηεί θαηόπηλ εμώδηθεο ζπλελλόεζεο κε 
ηνλ αληίδηθν, ώζηε λα ηνπ θαηαβιεζεί ην ζπλνιηθό πνζό ηων 3.072,83 εσρώ αληί ηνπ 

αξρηθώο επηηαζζνκέλνπ. Εθόζνλ απηόο δελ απνδερζεί ηελ θαηαβνιή ηειηθνύ πνζνύ 
κεησκέλνπ θαηά ην θνλδύιην ηεο ακνηβήο γηα ζύληαμε επηηαγήο θαη επηζπεύζεη εθηέιεζε 

γηα πνζό 36 επξώ, ηόηε ε Επηρείξεζε ζα έρεη επαξθή πξνζεζκία λα αζθήζεη αλαθνπή  
άξζξνπ 933 ΚΠνιΔ. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, ε θύξηα αμίσζε είλαη ζε θάζε πεξίπησζε λόκηκε θαη βάζηκε, 

ζα πξέπεη δε λα εμνθιεζεί ν αλάδνρνο, θαζόηη ηπγράλεη ππνρξεσηηθή δαπάλε 
θαη΄αλάινγε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 158, παξ.1, ζηνηρείν ηζη' Ν.3463/2006 

θαη δύλαηαη λνκίκσο λα επηδηθαζζεί ε απαίηεζε ζην δηθαηνύρν από ηα Δηθαζηήξηα. 
Επίζεο δελ δηαπηζηώζεθε θαλέλα λνκηθό ή πξαγκαηηθό ζθάικα, είηε ηεο Δηαηαγήο 

Πιεξσκήο, είηε ηεο επηηαγήο πξνο εθηέιεζε, -πιελ ηεο σο άλσ  επηβνιήο ειαθξώο 

απμεκέλνπ πνζνύ ακνηβήο γηα ζύληαμε επηηαγήο, πνπ ππεξβαίλεη θαηά 36 επξώ ην λόκηκν 
πξνβιεπόκελν πνζό- ζηα νπνία ζα κπνξνύζε λα ζηεξηρζεί βάζηκα κία αλαθνπή θαηά ηεο 

Δηαηαγήο Πιεξσκήο.  
Επεηδή βάζεη ησλ πξνεθηεζέλησλ, δεν σθίζηαηαι κανείς βάζιμος λόγος για 

άζκηζη ανακοπής εληόο ηεο λνκίκνπ πξνζεζκίαο ησλ δεθαπέληε εξγαζίκσλ εκεξώλ από 

ηελ επίδνζε ηεο Δηαηαγήο πιεξσκήο (άξζξν 633 ΚΠνιΔ), ε δε αλαθνπή πνπ ελδερνκέλσο 
απνθαζηζζεί λα αζθεζεί, εκηιμώ μεηά βεβαιόηηηος όηι ότι μόνο δεν θα εσδοκιμήζει, 

αθνύ ε αηηία έθδνζεο ηεο Δηαηαγήο πιεξσκήο είλαη αιεζήο, απνδεηθλύεηαη από ηα 
πξναλαθεξόκελα έγγξαθα θαη είλαη βεβαία θαη εθθαζαξηζκέλε, αιιά θα επιθέρει ζηην 

ηηηηθείζα ΔΕΥΑΚιλκίς πρόζθεηη οικονομική επιβάρσνζη με επιβολή νέας 
δικαζηικής δαπάνης και διόγκωζη ηων νομίμων ηόκων.  Επίζεο πξέπεη λα 
ζπλεθηηκάηαη όηη ε Δηαηαγή Πιεξσκήο απνηειεί ηίηιν εθηειεζηό, νπόηε παξά ηελ 

ελδερόκελε άζθεζε αλαθνπήο, ε αληίδηθνο δύλαηαη ζε θάζε πεξίπησζε λα επηζπεύζεη 
αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, επηβάιινληαο θαηάζρεζε ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΔΕΤΑΚ θαη 

ηδίσο ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό. Πξνβιέπεηαη κελ ππνβνιή αίηεζεο γηα αλαζηνιή 
εθηέιεζεο κε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ  κέηξσλ, πιελ όκσο ην Δηθαζηήξην, 
πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη αλαζηνιή εθηέιεζεο, νθείιεη λα εθηηκήζεη θαη΄αξράο ηε 

βαζηκόηεηα θαη πηζαλή επδνθίκεζε ηεο αλαθνπήο, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί βάζεη 
ησλ σο άλσ εγγξάθσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζπληζηνύλ πιήξε νκνινγία ηεο. Εάλ δελ 

αζθεζεί αλαθνπή εληόο ηεο λνκίκνπ πξνζεζκίαο, ν αληίδηθνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 
επαλαθνηλνπνηήζεη ηε Δηαηαγή Πιεξσκήο, νπόηε ζ΄απηή ηελ πεξίπησζε, εθόζνλ 
απνθαζηζηεί άζθεζε αλαθνπήο, δελ ρνξεγείηαη ην δηθαίσκα παξάιιειεο άζθεζεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο. 
Καηά ζπλέπεηα ε δεκία ηεο ΔΕΤΑΚ κε ηελ άζθεζε αλαθνπήο ζα είλαη αθόκε 

κεγαιύηεξε, ηόζν από νηθνλνκηθήο απόςεσο κε ηελ επηπιένλ επηβάξπλζε κε ζεκαληηθά 
έμνδα εθηέιεζεο θαη δπζιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ ηεο, όζν θαη 
δπζθεκηζηηθή γηα ην θύξνο, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε θεξεγγπόηεηά ηεο. 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΔΕΤΑΚηιθίο, ζα πξέπεη λα 
απνθαζίζεη εάλ ζα αζθεζεί αλαθνπή θαηά ηεο ππ΄ αξ. 74/2018 Δηαηαγήο Πιεξσκήο 

Εηξελνδηθείνπ Κηιθίο εληόο ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο ησλ 15 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ 
επίδνζε ηεο Δηαηαγήο ή εάλ ζα παξαηηεζεί ε Επηρείξεζε από ηελ άζθεζή ηεο 
θαη΄εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθόηεηαο. 

Γίλεηαη κλεία όηη ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί ε άζθεζε αλαθνπήο αληίζεηα πξνο ηελ 
αλσηέξσ γλσκνδόηεζε, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηώο νη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο ζα 

ζηεξηρζεί, άιισο δελ ζα είλαη εθηθηό λα εθηειεζζεί ε εληνιή, κε θίλδπλν απώιεηαο ηεο 
ζύληνκεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αλαθνπήο, πιένλ ηεο ζπλδξνκήο πηζαλήο ζπθνθαληηθήο 
δπζθήκηζεο ζηελ ελδερόκελε απόθαζε άζθεζεο αλαθνπήο κε ακθηζβήηεζε ηεο 

παξαιαβήο ησλ επηδίθσλ, παξά ηηο αληηζέηνπ πεξηερνκέλνπ ππεξεζηαθέο πηζηνπνηήζεηο κε 
ηηο ππνγξαθέο επί ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ήδε έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζην Δηθαζηήξην. 

 
Η παξνύζα απνηειεί γλώκε ηνπ ζπληάμαληνο βαζηδόκελε ζηελ νηθεία λνκνζεζία θαη 

ζηα έγγξαθα πνπ ηέζεθαλ ζηε δηάζεζή κνπ, δύλαηαη λα πεξηέρεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πξνο ηελ εληνιέα κνπ ΔΕΤΑΚηιθίο θαη δελ απνηειεί δεκόζην έγγξαθν 
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θαζώο αθνξά ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο, γη΄απηό θαη δελ δύλαηαη λα 
ρνξεγεζεί ζε ηδηώηε.   

Εάλ παξόια ηαύηα, δεκνζηεπζεί ή βξεζεί γηα νηνλδήπνηε ιόγν ζηελ θαηνρή ηξίηνπ 
πξνζώπνπ, απαγνξεύεηαη ξεηώο ε ρξήζε ηεο είηε εμσδίθσο, είηε δηθαζηηθώο, ρσξίο ηε 

γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ ζπληάθηε. 
                                                                   

 

ν Ννκηθόο ύκβνπινο 
     ηνπ Δήκνπ Κηιθίο 

 
 

ηακάηηνο Καληαξηδήο 
ΔΙΚΗΓΟΡΟ 

 

 

 

                                                                                   
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 Σελ γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Δήκνπ Κηιθίο ηακάηηνπ Καληαξηδή. 
 

 Σελ παξαίηεζε ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο από ηελ άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηεο κε αξηζκό 74/2018 
Δηαηαγήο Πιεξσκήο Εηξελνδηθείνπ Κηιθίο. 
 

 Σελ θαηαβνιή ζηελ επηρείξεζε «ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΚΩΝ.ΘΔΟΦΗΛΟ» κε ΑΦΜ 120051080, ΔΟΤ: Κηιθίο 
ηνπ επηδηθαζζέληνο πνζνύ. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 14-236/5-7-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 
 
 

Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 
ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

Αλαζηαζηάδνπ Διέλε  

 


