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ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σχετικά με την με αριθμό 6/2019 απόφαση

του Ειρηνοδικείου Βέροιας και την πληρωμή της».

Η απάντησή μου στο εν λόγω θέμα είναι η εξής:

1. Δυνάμει της με αριθμό 6/2019 ανέκκλητης απόφασης του

Ειρηνοδικείου Βέροιας (διαδικασία μικροδιαφορών), το ΝΠΔΔ με την

επωνυμία «Δήμος Βέροιας», υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην

ενάγουσα μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την

επωνυμία «Δημούλας Γεώργιος ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», το ποσό

των 3.825,05 Ευρώ, νομιμότοκα από την 29-11-2018, μέχρις

εξοφλήσεως, καθώς και το ποσό των 130 Ευρώ για δικαστικά έξοδα.

2. Πρώτο απόγραφο εκτελεστό της ως άνω απόφασης με επιταγή προς
πληρωμή,κοινοποιήθηκε στο Νομικό Πρόσωπο στις 21-2-2019 από
τον δικαστικό επιμελητή Στέργιο Στραβέλα, δυνάμει του οποίου ο
Δήμος επιτάχθηκε να καταβάλλει τα κάτωθι ποσά:

Α. Για κεφάλαιο 3.825,05 ευρώ,



Β. Για νόμιμους τόκους κεφαλαίου από 29-11-2018 μέχρι 20-2-2019
το ποσό των 60,02 Ευρώ,

Γ. Για δικαστική δαπάνη που επιδικάσθηκε 130 Ευρώ,

Δ. Για τέλος απόγραφου 93,24 Ευρώ,

Ε. Για συμβουλή, σύνταξη επιταγής καθώς και της παραγγελίας προς
επίδοση 80,3 Ευρώ,

ΣΤ. Για επίδοση της επιταγής 44 Ευρώ,

δηλαδή συνολικά ποσό 4.232,61 ευρώ.

3. Επειδή η ως άνω επιταγή δεν είναι νόμιμη ως προς το κονδύλιο

των νόμιμων τόκων, για το οποίο η ενάγουσα δικαιούται ποσό

55,96 ευρώ μέχρι σήμερα και όχι 60,02 ευρώ, που μη νόμιμα

ζητάει, καθώς και ως προς το κονδύλιο της επίδοσης της επιταγής,

για το οποίο η ενάγουσα δικαιούται ποσό 43,40 ευρώ και όχι 44

ευρώ, που μη νόμιμα ζητάει.

4. Επειδή δεν υφίστανται λόγοι άσκησης ενδίκων μέσων κατά της ως

άνω απόφασης, που ούτως ή άλλως είναι ανέκκλητη.

5. Μετά ταύτα γνωματεύω ότι το Νομικό Πρόσωπο οφείλει να προβεί

στην πληρωμή της επιταγής, πληρώνοντας όμως ποσό 4.227,95 ευρώ

και όχι ποσό 4.232,61 ευρώ, άλλως υπάρχει κίνδυνος αναγκαστικής

εκτέλεσης της απόφασης σε βάρος του.

Ο ΓΝΩΜΟΔΟΤΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ


