ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παξ' όηη εθθξεκεί ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαη
Βόινπ ε εθδίθαζε ησλ αλαθνπώλ θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαηά ηεο ΔΡΓΗΛ
θαη ηεο εηο βάξνο ηεο ΓΔΥΑΜΒ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεπζνύλ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ζηηο ηξάπεδεο.
Παξ' όιν πνπ ην κήλα Αύγνπζην αλαζηέιιεηαη πάζα εθηέιεζε (αξζξ. 147 επ.
ΚΠνιΓ). Δλώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Κώδηθα πεξί δηθώλ ηνπ Γεκνζίνπ (Κ.Γ.
από 26.6./10.7.1944, Α΄ 139) πξνβιέπεηαη όηη ζε όιεο ηηο δίθεο ηνπ Γεκνζίνπ δελ
ηξέρεη θακία πξνζεζκία εηο βάξνο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθώλ δηαθνπώλ, νη
νπνίεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1756/1988 (Α΄ 35), αξρίδνπλ
ηελ 1ε Ινπιίνπ θαη ιήγνπλ ηελ 15ε επηεκβξίνπ.Αλ θαη θαη 'αξζξ. 276 ΚΓΚ νη
ΓΔΥΑ απνιακβάλνπλ ησλ δηθνλνκηθώλ πξνλνκίσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Παξόιν πνπ επαλεηιεκκέλσο κε εμώδηθα πνπ έρνπκε επηδώζεη δηα δηθαζηηθώλ
επηκειεηώλ ζηηο ηξάπεδεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη ε ΓΔΥΑΜΒ, ήηνη θαη ζηελ
ηξάπεδα Πεηξαηώο,έρνπκε θαηαδείμεη ηνλ αθαηάζρεην ραξαθηήξα ησλ ηξαπεδηθώλ
ινγαξηαζκώλ ηεο, δηόηη αθνξνύλ ζε αληαπνδνηηθά ηέιε, κηζζνδνζίεο αιιά θαη
δεκόζηα έξγα, όπσο άιισζηε έρεη ήδε λνκνινγεζεί ζύκθσλα κε ηελ ππ'αξ. 17/2002
απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ελώ επηπιένλ έρνπκε κε έκθαζε επηζεκάλεη ηελ αμίσζε
ηεο ΓΔΥΑΜΒ θαηά ηεο ΔΡΓΗΛ ύςνπο πεξί ηα 6.500.000€ σο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέληα ρξήκαηα θαη επί ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη απόθαζε από ην Πεληακειέο
Δθεηείν Λάξηζαο.
Ωζηόζν θαη παξόια ηα σο άλσ, θαηά πξσηνθαλή αδηαθνξία θαη γηα ηε
δεκόζηα πγεία θαη ην δεκόζην ζθνπό πνπ επηηειεί ε ΓΔΥΑΜΒ κε ηελ
ρξεκαηνδόηεζε ησλ ππνδνκώλ ηεο, ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαη ηεο κηζζνδνζίαο
ησλ ππαιιήισλ ηεο, ε ηξάπεδα Πεηξαηώο ζήκεξα, κέζα ζηνλ Αύγνπζην,παξέδσζε
δηα ηξαπεδηθήο επηηαγήο ην δεζκεπκέλν πνζό πεξί ην 1.420.000€ζηελ ΔΡΓΗΛ όισο
αδηθαηνινγήησο.
Η ΓΔΥΑΜΒ θαπηεξηάδεη ηελ απαξάδεθηε απηή θίλεζε ηεο ηξάπεδαο
Πεηξαηώο θαη δειώλεη όηη ζα ζηξαθεί ελαληίνλ ηεο ελώπηνλ ησλ Αζηηθώλ θαη
Πνηληθώλ δηθαζηεξίσλ πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπίζεη ηα δίθαηά ηεο, δηεθδηθώληαο ηε
δένπζα απνδεκίσζε θαη αλαδεηώληαο ηελ ελνρή ησλ ππεπζύλσλ.

