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ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 79 / 2018  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.10 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : «Άσκηση ενδίκου μέσου (έφεσης) ή μη κατά: Της Βασιλείας 
Ιντζεπελίδου του Μιχαήλ, κατοίκου Αλεξανδρούπολης  και της κατόπιν της 
αγωγής αυτής εκδοθείσας υπ΄αριθ.113/2018 Απόφασης Μον. 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης» 
  
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 12η  Απριλίου  , του έτους 2018,ημέρα 
της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 10.769/ 
5/04/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 
τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  
  
Ήταν  δε παρόντες : 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 
και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  
1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   4) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
                                                                    
Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 
1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  2) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  3) 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  4) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  
 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 5 - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 
Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
  
          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 
Ευάγγελος Λαμπάκης, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Άσκηση 
ενδίκου μέσου (έφεσης) ή μη κατά: Της Βασιλείας Ιντζεπελίδου του 
Μιχαήλ, κατοίκου Αλεξανδρούπολης και της κατόπιν της αγωγής αυτής 
εκδοθείσας υπ΄αριθ.113/2018 Απόφασης Μον. Πρωτοδικείου 
Αλεξανδρούπολης », δίνει το λόγο στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου 
κ.Παπατζελίδη Δημοσθένη , ο οποίος διαβάζει την παρακάτω έγγραφη 
γνωμοδότηση που έχει ως ακολούθως : 
         “   Προς 
κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής  
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
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Δημοσθένη Παπατζελίδη του Ιωάννη ,δικηγόρου παγίας αντιμισθίας του ΔΗΜΟΥ 
AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, κατοίκου Αλεξανδρούπολης. 
---------------  
ΘΕΜΑ : Άσκηση έφεσης ή μη κατά της υπ΄αριθ.113/2018 απόφασης του Μον. 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, εκδοθείσας κατόπιν αγωγής της ανωτέρω 
Βασιλείας Ιντζεπελίδου κατά του Δήμου μας . 
 
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
   Η ως άνω ενάγουσα επέδωσε ως άνω την 3/4/2018, την υπ΄ αριθ. 113/2018  
Απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που εκδόθηκε έπειτα από την 
από 12.12.2016 αγωγή της  εναντίον του Δήμου μας . Με την απόφαση αυτή 
υποχρεούται ο Δήμος μας να καταβάλει στην ως άνω το ποσό των 47.847,00 ευρώ 
και μάλιστα νομιμότοκα από 3.2.2016 μέχρις εξοφλήσεως με επιτόκιο 6% και 
2.000 ευρώ για δικαστική δαπάνη, δυνάμει της υπ΄αριθ.πρωτ.57548/7.10.2015 
σύμβασης προμήθειας δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων(με 
ενσωματωμένο σκάνερ-εκτυπωτή-φαξ), η οποία περιελάμβανε και την 
εγκατάσταση ,μεταφορά και συντήρηση, την προμήθεια ακόμη των ανταλλακτικών 
για δύο(2)έτη ή 150.000 αντίγραφα ανά μηχάνημα, αντί τιμήματος 38.900 ευρώ, 
πλέον 23%,δηλ.8.947 ευρώ, ήτοι συνολικά 47.847 ευρώ και του 
υπ΄αριθ.18/3.12.2015 τιμολογίου πώλησης ποσού 47.847 ευρώ με το νόμιμο τόκο 
6% , μετά την παρέλευση 60 ημερών από την έκδοσή του, ήτοι  από 2-2-2016 και 
μέχρι την ολοσχερή εξόφληση 
   ΙΙ. Επειδή το άρθρο 72 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)  

Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  
Πρόγραμμα Καλλικράτης ‘’ ορίζει:  
Αρθρο 72 
Οικονομική Επιτροπή -Αρμοδιότητες 
1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: 
     ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων 
μέσων, 
     ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό 
συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 
αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, 
2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές 
απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι 
δυνατή η Παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος 
συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό  
ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 
 
 

ΙΙΙ.  Επειδή δεν συντρέχουν νομικές και ουσιαστικές πλημμέλειες στην ως άνω 
απόφαση ,δεν είναι επιτακτική η ανάγκη άσκησης έφεσης του Δήμου μας κατά της 
Βας. Ιντζεπελίδου και κατά της απόφασης αυτής ,προκειμένου να ακυρωθεί η 
τροποποιηθεί επί το ευνοϊκότερο η ως άνω σε βάρος μας απόφαση. Εξάλλου 
επειδή η ως άνω αγωγή είχε και επικουρικό αίτημα αδικαιολογήτου πλουτισμού, 
είναι βέβαιο ότι θα γίνει δεκτή και στο κατ΄ έφεσιν δικαστήριο ,οπότε θα 
επιβαρυνθεί ο Δήμος μας και με επί πλέον τόκους και ακόμη μεγαλύτερα δικαστικά 
έξοδα. 
    
ΙV.  Συμπέρασμα-Γνώμη  
 Κατόπιν όλων των παραπάνω , ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν πρέπει να 
προχωρήσει ως προς την άσκηση έφεσης εναντίον της Απόφασης αυτής. 
  ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ 
      Να μην ασκηθεί από τον Δήμο μας το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της ως 
άνω  απόφασης(113/2018) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης 
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,δεδομένου μάλιστα ότι η ως άνω ενάγουσα παραιτείται από τους τόκους για το 
πριν από την επίδοση της αγωγής διάστημα και από το ποσό των 500 ευρώ της 
δικαστικής δαπάνης.-      
   Ο νομικός σύμβουλος   του ΔΗΜΟΥ 
      Δημοσθένης Ι. Παπατζελίδης.” 
 
     Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 
άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, καθώς 
και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία  ψήφισαν Υπέρ -4- , Λευκό -
1- η κ. Τρέλλη Φανή,   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
        Δέχεται την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου μας να μην ασκηθεί από τον Δήμο μας το ένδικο μέσο της 
έφεσης κατά της ως άνω  απόφασης(113/2018) του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αλεξανδρούπολης.  
      

 
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                                       1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
                                                                       2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ                        
                                                                       3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ     
                                                                       4) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  
  

 
     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
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