
ΔΝΩΠΗΟΝ ΣΟΤ ΠΟΛΤΜΔΛΟΤ ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  

 

ΑΓΩΓΖ 

 

Σνπ Δήμοσ Ωραιοκάζηροσ Θεζζαινλίθεο πνπ εδξεύεη ζην 

Ωξαηόθαζηξν Θεζζαινλίθεο, Κνκλελώλ 76 θαη 

εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Γήκαξρό ηνπ.  

 

ΚΑΣΑ 

 

ηελ Α.Δ κε ηελ επσλπκία «Δηαηξία Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο 

Θεζζαινλίθεο Α.Δ» (Ε.Υ.ΑΘ Α.Ε),  ην νπνίν εδξεύεη ζηελ 

Θεζζαινλίθε , Δγλαηίαο 127  θαη εθπξνζσπείηαη λνκίκσο. 

 

Θεζζαινλίθε 09-07-2015 

 

Με ηελ ππ’αξ. 572/2010  απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο ελαγνκέλεο θαη ηεο ππ’αξ. 370/2010 απνθάζεσο 

ηνπ  Γ. ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ απνθαζίζηεθε ε ππνγξαθή 

ζύκβαζεο δηαθαλνληζκνύ νθεηιήο ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ κε 

ηελ  «Δ.Τ.ΑΘ Α.Δ». ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ 2νπ  άξζξνπ ηεο 

ζπκβάζεσο νξίζηεθε όηη « Ζ απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο ησλ 

769.643,90€ ζα γίλεη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ 69.643,90€ 

ζπγρξόλσο κε ηελ ππνγξαθή ηεο  ζύκβαζεο, ην δε ππνιεηπόκελν 

πνζό ησλ 700.000€ ζα θαηαβιεζεί ζε επηά ηξηκεληαίεο δόζεηο ησλ 

100.000€ εθάζηεο σο εμήο…». ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ 3νπ  

άξζξνπ ηεο ζπκβάζεσο νξίζηεθε όηη «Ζ απνπιεξσκή ησλ 

αλείζπξαρησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πνπ βεβαηώζεθαλ από ην 



Γήκν Ωξαηνθάζηξνπ ύςνπο 79.591,19€ ζα γίλεη γηα κελ ηηο 

θαηαλαιώζεηο … γηα δε ηηο ινηπέο ζηαδηαθά…» .  ύκθσλα κε ην 

β’ εδάθην ηνπ 4νπ άξζξνπ ηεο παξαπάλσ ζπκβάζεσο νξίζηεθε όηη 

« Ζ ΔΤΑΘ Α.Δ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδώζεη ζε 

θάζε θαηαλαισηή ην πνζό ησλ 73,32€ (61,61 + 19% Φ.Π.Α) πνπ 

εηζέπξαμε σο ηέινο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν ύδξεπζεο ήηνη 

ζπλνιηθό πνζό 8.500 (θαηαλαισηέο) ρ 73,32 = 623.220€ πεξίπνπ 

κε ηελ απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζε ελλέα (9) 

ινγαξηαζκνύο θαηαλάισζεο πνπ ζα εθδνζνύλ κειινληηθά από 

ηελ ΔΤΑΘ Α.Δ ηνπ παγίνπ ηέινπο ύςνπο 3,79€ (3,08 +23% ΦΠΑ) 

θαη ηνπ ηέινπο ζπληήξεζεο – αληηθαηάζηαζε πδξνκέηξσλ ύςνπο 

4,26€ (3,76+23 ΦΠΑ) ήηνη ζπλνιηθά ζα απνδνζνύλ 9 ρ 

(3,79+4,62) ρ 8.500 (θαηαλαισηέο) = 643.365€.». ύκθσλα δε κε 

ηελ δηάηαμε ηνπ 5νπ άξζξνπ ηεο ίδηαο ζύκβαζεο απνθαζίζηεθε όηη 

« Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο απνπιεξσκήο 

ηνπ ζπκθσλεζέληνο πνζνύ.». Άξα ζηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ 

αλαγλώξηζεο ρξένπο, ν Γήκνο αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα 

απνπιεξώζεη ηελ νθεηιή ησλ 769.643,90€ θαη ε ελαγνκέλε, εθ’ 

όζνλ εμνθιήζεη ν Γήκνο ην παξαπάλσ πνζό, αλέιαβε κε ηελ 

παξαπάλσ ζύκβαζε ππέξ ηξίηνπ λα θαηαβάιεη ην πνζό ησλ 

8,41€ (3,79+4,62) ζε πεξίπνπ 8.500 θαηαλαισηέο. 

 

Πξάγκαηη ηνλ επηέκβξην ηνπ έηνπο 2013, κε ηελ ππ’αξ. 

38560/26-9-2013 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη 

Δζσηεξηθώλ, εμνθιήζακε ην πνζό ησλ 783.403,81€, πξνο ηελ 

ελαγνκέλε. Σν παξαπάλσ πνζό δε ν Γήκνο καο ζα ην εμνθιήζεη 

πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην, από ηελ παξαθξάηεζε ησλ 

απνδηδνκέλσλ πόξσλ ησλ εηώλ 2015 έσο θαη 2020, ζύκθσλα κε 



ηελ δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ Β’ ηεο 2εο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

παξαπάλσ ΚΤΑ.  Πιελ όκσο ε αληίδηθνο, ρσξίο λα ακθηζβεηεί 

ηελ πξναλαθεξζείζα νθεηιή ηεο, δελ ηελ εμόθιεζε κέρξη ζήκεξα. 

Έθηνηε, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνθνξηθέο θαη έγγξαθεο 

νριήζεηο καο πξνο ηελ αληίδηθν, ε ηειεπηαία αξλήζεθε θαη 

ζπλερίδεη λα αξλείηαη ηελ θαηαβνιή ηεο παξαπάλσ νθεηιήο ηεο, 

πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ, νη νπνίνη 

θάπνηνη έρνπλ θαηαβάιεη ην πνζό ησλ 152,25€ επξώ πεξίπνπ, 

ελώ άιινη έρνπλ θαηαβάιεη κία δόζε ησλ 50,75€ θαη άιινη δύν 

δόζεηο ησλ 50,75€.  

 

Δ π ε η δ ή  ε ελαγόκελε αξλείηαη λα θαηαβάιεη ζε 9 δόζεηο ην 

παξαπάλσ νθεηιόκελν πνζό ζε όζνπο θαηαλαισηέο έρνπλ 

πιεξώζεη θαη ηηο ηξεηο δόζεηο ησλ 50,75€, ή αξλείηαη λα θαηαβάιεη 

ην ππόινηπν από ηηο δύν δόζεηο θαη κάιηζηα δεηά από απηνύο λα 

θαηαβάινπλ θαη ηελ ηξίηε δόζε, ελώ ζε όζνπο θαηέβαιαλ κία 

δόζε δελ ηνπο ρξεώλεη ην ππόινηπν πνζό αιιά απαηηεί θαη ηηο δύν 

ππόινηπεο δόζεηο ησλ 50,75€. Καη ζπλεπώο πξέπεη λα 

ππνρξεσζεί πξνο ηνύην δηθαζηηθά θαη κάιηζηα κε ην λόκηκν ηόθν 

ππεξεκεξίαο, από ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο παξαπάλσ 

πξνζεζκίαο κέζα ζηελ νπνία καο ππνζρέζεθε ηελ θαηαβνιή, 

δειαδή από ηελ 26-9-2013  θαη κέρξη ηελ εμόθιεζή ηνπ, κε 

απόθαζε απηνύ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζε όζνπο έρνπλ θαηαβάιεη θαη 

ηηο ηξεηο δόζεηο ησλ 50,75€ (3*50,75=152,25) πξέπεη λα 

επηζηξέςεη ην πνζό ησλ 75,69 επξώ ζε ελλέα (9) δόζεηο ησλ 

8,41€ ( 152,25 – {9*8,41=}75,69 = 76,56). ε όζνπο έρνπλ 

θαηαβάιεη ηηο δύν δόζεηο ησλ 50,75€ πξέπεη λα επηζηξέςεη ην 

πνζό ησλ 24,94 επξώ (101,50-76,56=24,94) ζε ηξεηο δόζεηο ησλ 

8,31€ (3*8,31=24,94). Δλώ όζνη έρνπλ θαηαβάιιεη ηελ κία δόζε 



ησλ 50,75€, πξέπεη λα ηνπο δεηήζεη κόλν ην πνζό ησλ 25,81 

επξώ (76,56-50,75=25,81). 

 

Από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 873 ηνπ ΑΚ, πνπ νξίδεη όηη «ε 

ζύκβαζε κε ηελ νπνία γίλεηαη ππόζρεζε ή αλαγλώξηζε ρξένπο, 

έηζη ώζηε λα γελληέηαη ελνρή αλεμάξηεηα από ηελ αηηία ηνπ 

ρξένπο, είλαη έγθπξε αλ ε ππόζρεζε ή ε δήισζε γηα ηελ 

αλαγλώξηζε γίλεη εγγξάθσο. Έγγξαθε ππόζρεζε ή δήισζε 

αλαγλώξηζεο, πνπ δελ αλαθέξεη ηελ αηηία ηνπ ρξένπο, ινγίδεηαη ζε 

πεξίπησζε ακθηβνιίαο όηη έγηλε κε ηέηνην ζθνπό», ζαθώο 

πξνθύπηεη όηη ε αθεξεκέλε ππόζρεζε ή αλαγλώξηζε ρξένπο 

αλαθέξεηαη ζε ρξένο πθηζηάκελν θαη δεκηνπξγεί απηνηειή ελνρή, 

αλεμάξηεηε από ηελ αηηία απηνύ, ε ύπαξμε ηνπ νπνίνπ δύλαηαη λα 

δηαγλσζζεί από ηελ εξκελεία ηνπ επί πνηλή αθπξόηεηαο 

απαηηνπκέλνπ πεξί ηνύηνπ εγγξάθνπ, ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ άιισλ 

ζπλζεθώλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζύκβαζε. Γηα ιόγνπο πξνλνίαο 

θαη ζαθέζηεξεο δηαηππώζεσο κηαο ηόζν δξαζηηθήο ελνρήο 

επηβάιιεη ν λόκνο ηελ ηήξεζε εγγξάθνπ (άξζξα 160 επ. ΑΚ) 

έζησ θαη ηδησηηθνύ. Ο ηύπνο είλαη ζπζηαηηθόο (ΑΠ 509/1979, ΝνΒ 

(27), 1575, ΔθΑζ 78/1980, ΔιιΓλε (21), 314) θαη απαηηείηαη λα 

ηεξεζεί κόλν γηα ηελ πξόηαζε, ήηνη ηελ ππόζρεζε ή δήισζε ηνπ 

νθεηιέηε γηα αλαγλώξηζε ηνπ ρξένπο (βι. Θ.Ληαθόπνπιν, εηο 

Γεσξγηάδε-ηαζόπνπινπ ΑΚ , ππ’ άξζξν 873, αξηζ. 4). Πξνο 

ζεκειίσζε αγσγήο εθ ηνπ άξζξνπ 873 ΑΚ ν ελάγσλ δαλεηζηήο 

νθείιεη λα επηθαιεζζεί ζην δηθόγξαθν απηήο ηα πξαγκαηηθά εθείλα 

πεξηζηαηηθά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ύπαξμε αθεξεκέλεο 

ελνρήο, δειαδή ζύκβαζε έγγξαθε κε πεξηερόκελν ηελ 

αλαγλώξηζε ή ππόζρεζε ηνπ ρξένπο θαηά ηξόπν αλεμάξηεην από 

ηε βαζηθή ζρέζε (Θ.Ληαθόπνπινο, ό.π., ππ’ άξζξν 873, αξηζ. 10, 



ΑΠ 174/1980, ΝνΒ (28), 1488, ΔθΠεηξ 299/1995, ΑξρΝ 47, 415, 

ΔθΠεηξ 993/1993, ΔιιΓλε (35), 1723).1 

 

Ζ ζύκβαζε αθεξεκέλεο ππόζρεζεο θαηαξηίδεηαη, όηαλ νη 

ζπκβαιιόκελνη απνβιέπνπλ ζηε δεκηνπξγία ππνρξέσζεο θαηά 

ηξόπν αλεμάξηεην από ηελ αηηία. Πόηε δε απηό ζπκβαίλεη απνηειεί 

δήηεκα εξκελείαο ηεο δήισζεο βνπιήζεσο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

(ηαζόπνπινο, Ν. Γηθ. 25 ζει. Η επ.), όπσο απηή πξνθύπηεη από 

ην έγγξαθν, αιιά θαη κε ηε βνήζεηα εμσηεξηθώλ ζηνηρείσλ 

("πεξηζηάζεσλ" θαηά ηελ Α.Π. 879/1974 ΝνΒ 23 ζει. 489). 

Μπορεί δε να ζσναθθεί και ως ζύμβαζη σπέρ ηρίηοσ 

(Δπξπγέλεο Δξκ. Α.Κ. 873 αξ. 4). Γελ είλαη δε απνθαζηζηηθό 

ζηνηρείν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηεο ζύκβαζεο 

σο αθεξεκέλεο ή όρη ε αλαθνξά ηεο αηηίαο. Πνιύ πεξηζζόηεξν 

όηαλ ε αλαθνξά γίλεηαη αόξηζηα. Ούηε επίζεο ην γεγνλόο όηη 

θαηαξηίδεηαη ε αθεξεκέλε ελνρή ζπγρξόλσο κε ηε βαζηθή ζρέζε. 

Με ηα δεδνκέλα απηά ν ελάγσλ δαλεηζηήο νθείιεη λα επηθαιεζζεί 

θαη λα απνδείμεη ηα πεξηζηαηηθά εθείλα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ύπαξμε αθεξεκέλεο ελνρήο, δειαδή ζύκβαζε έγγξαθε κε 

πεξηερόκελν ηελ αλαγλώξηζε ή     ππόζρεζε ρξένπο θαηά ηξόπν 

αλεμάξηεην από ηε βαζηθή ζρέζε. Αλ επηθαιείηαη ηέηνην έγγξαθν 

πνπ δελ κλεκνλεύεη ηελ αηηία ηνπ ρξένπο έξγν ηνπ δηθαζηή είλαη 

(δήηεκα λνκηθό), ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο από ηνλ ελαγόκελν 

νθεηιέηε όηη πξόθεηηαη αθεξεκέλε ππόζρεζε ρξένπο, λα 

δηαπηζηώζεη αλ ππάξρεη ακθηβνιία θαη ζε θαηαθαηηθή εθδνρή λα 

εθαξκόζεη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 873 παξ. 2 ΑΚ. ε πεξίπησζε 

δε πνπ ξεηώο κλεκνλεύεηαη ε αηηία είλαη θαη πάιη δήηεκα 

εξκελείαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 173, 200 ΑΚ, θαη όρη 

                                                 
1
 Άρειος Πάγος 654/2014 



αληηθείκελν απόδεημεο (Γεσξγηάδε - ηαζόπνπιν, Αζηηθόο 

Κώδηθαο, εθδ. 1982 ππ' αξζξ. 873 ζει. 441 - 443). Σέινο ε 

αθεξεκέλε ππόζρεζε δελ νδεγεί ζε απόζβεζε ηεο βαζηθήο 

ζρέζεο (ΑΚ 421 ) θαη θαη' αξρήλ ζπληξέρνπλ παξάιιεια θαη νη 

δύν ελνρέο. Ζ αλππαξμία όκσο, αθπξόηεηαο ε αθπξσζία ηεο 

βαζηθήο ζρέζεο, δελ επηδξνύλ ζην θύξνο ηεο αθεξεκέλεο ελνρήο. 

Σν όηη δελ κπνξνύλ λα πξνβιεζνύλ ελζηάζεηο πνπ πεγάδνπλ από 

ηε βαζηθή ζρέζε, κε ζηόρν ηελ θαηάιπζε ηνπ θύξνπο ηεο 

αθεξεκέλεο ελνρήο, απνηειεί ζηνηρείν δνκήο γηα ηελ αθεξεκέλε 

ππόζρεζε ή αλαγλώξηζε ρξένπο (βι. ζρεη. ΑΠ 305/1996 ΝνΒ 15 

ζει. 19, Δθ. Αζ. 3364/1980 ΝνΒ 28 ζει. 1226, Η. Εέπνο, 11 ζει. 

584, Δπξπγέλεο Δξκ. Α.Κ. 876 παξ. 39, Φίιηνο, παξ. 28 Γ 11 2).2 

 

Δ π ε η δ ή  ε παξνύζα αγσγή καο είλαη λόκηκε θαη 

νπζηαζηηθά βάζηκε, θέξεηαη δε γηα ζπδήηεζε ζην αξκόδην, πιηθά 

θαη ηνπηθά, δηθαζηήξην. 

 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο 

Και όζα θα πποζθέζοςμε ζηη ζςζήηηζη ηηρ παπούζηρ και με ηη 

πηηή επιθύλαξη και κάθε άλλος νόμιμος δικαιώμαηόρ μαρ 

 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ : Να γίλεη δεθηή ε παξνύζα αγσγή καο. 

Να ππνρξεσζεί ε ελαγνκέλε, γηα ηελ αηηία πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ηζηνξηθό, λα θαηαβάιεη ζηνπο θαηαλαισηέο αλαιόγσο α) ην πνζό 

ησλ 75,69 επξώ ζε 9 δόζεηο ησλ 8,41€, ζε όζνπο  έρνπλ 

πιεξώζεη θαη ηηο ηξεηο δόζεηο ησλ 50,75€, β)  λα θαηαβάιεη ην 

ππόινηπν από ηηο δύν δόζεηο, ήηνη  ην πνζό ησλ 24,94 επξώ ζε 

ηξεηο δόζεηο ησλ 8,31€ (3*8,31=24,94) θαη γ) ζε όζνπο έρνπλ 
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θαηαβάιιεη ηελ κία δόζε ησλ 50,75€, πξέπεη λα ηνπο δεηήζεη κόλν 

ην πνζό ησλ 25,81 επξώ. Γηα ηηο δύν πξώηεο πεξηπηώζεηο πξέπεη 

λα ηα επηζηξέςεη κε ην λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο από ηελ 26-9-

2013, άιισο  από ηελ επίδνζε ηεο παξνύζεο. 

Να θαηαδηθαζηεί ε αληίδηθνο ζηε δηθαζηηθή καο δαπάλε θαη ηελ 

ακνηβή ηνπ πιεξεμνπζίνπ καο δηθεγόξνπ. 

 

  Ο Πιεξεμνύζηνο Γηθεγόξνο 
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