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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 435 / 2018  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.47 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Δικαστικός συμβιβασμός και καταβολή του εξ αυτού ποσού στον 

αιτούντα  Φίλιππο Τασόπουλο του Βασιλείου (Συνεργείο επισκευών-

συντηρήσεων αυτοκινήτων παντός τύπου), κατοίκου Αλεξ/πολης , 3ο χλμ. 

Αλεξ/πολης - Άβαντα , με Α.Φ.Μ.100712436 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης» 

 

 

  

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 30η  Νοεμβρίου  , του έτους 

2018,ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό 

Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 

35.992/ 26/11/2018 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) ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

                                                                    

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  2) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 6 - ),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. 

 Πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης : «Δικαστικός 

συμβιβασμός και καταβολή του εξ αυτού ποσού στον αιτούντα  Φίλιππο 

Τασόπουλο του Βασιλείου (Συνεργείο επισκευών-συντηρήσεων 

αυτοκινήτων παντός τύπου), κατοίκου Αλεξ/πολης , 3ο χλμ Αλεξ/πολης-

Άβαντα , με Α.Φ.Μ.100712436 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης», ο Δήμαρχος και 

Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λαμπάκης Ευάγγελος, αποσύρεται από το Γραφείο 

Δημάρχου και δε συμμετέχει στη συζήτηση του θέματος λόγω κωλύματος 

συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.  

          Στη συνέχεια , ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γουμενίδης 

Ευάγγελος, δίνει το λόγο στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου , κ. Παπατζελίδη Δ. , 

ο οποίος λέγει τα παρακάτω:  

        “ Κύριοι Σύμβουλοι, με την από 19.11.2018 αίτησή του, προς την Οικονομική 
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Επιτροπή του Δήμου Αλεξ/πολης ,ο ως άνω, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του 

Βασιλική Μιχαλακάκου, αιτείται τον δικαστικό συμβιβασμό επί της ήδη ασκηθείσας 

αγωγής του, αναφέροντας τα εξής :  

   Κύριοι Σύμβουλοι της Ο.Ε. του Δήμου Αλεξ/πολης 

   Με την από 30.8.2018 και μ΄ αριθ. έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Τ 47/2018 

αγωγή μου τακτικής διαδικασίας στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης κατά του Δήμου 

Αλεξ/πολης, ζητούσα όσα και με την παρούσα αίτησή μου αναφέρω, ήτοι : 

 

     Τυγχάνω έμπορος επιχείρησης μηχανουργείου(Συνεργείο επισκευών-

συντηρήσεων αυτοκινήτων παντός τύπου),στην Αλεξ/πολη ,3ο χλμ Αλεξ/πολης-

Άβαντα .  

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας , με τους νόμιμους εκπροσώπους  του 

εναγόμενου  Δήμου Αλεξ/πολης,  ήτοι τους εντεταλμένους του Δημάρχου 

Αλεξ/πολης και ειδικότερα τον αντιδήμαρχο καθαριότητας-περιβάλλοντος-

πρασίνου, αρμόδιο για την κίνηση των μηχανημάτων έργων και αυτοκινήτων του 

Δήμου Αλεξ/πολης, συνήψαμε  στην Αλεξ/πολη  άτυπη   συμφωνία για επισκευές 

και αποκαταστάσεις βλαβών σε μηχανήματα και αυτοκίνητα του Δήμου, 

προκειμένου να   καλυφτούν  άμεσες  ανάγκες  του Δήμου  Αλεξ/πολης, 

 Για όλες αυτές τις εργασίες εξέδωσα τα υπ΄αριθ.32/30.7.2018 και 33/2.8.2018      

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών αξίας 5.846,60 Ε(μαζί με ΦΠΑ 24%) και 570,40 Ε 

(μαζί με ΦΠΑ 24%) αντίστοιχα για όλες τις εργασίες που περιγράφονται σε αυτά. 

    Επειδή , όλες τις ως άνω απαιτήσεις μας τις αναγνώρισε ανεπιφύλακτα το 

εναγόμενο δια των προστηθέντων οργάνων του και μάλιστα: 

1)Δυνάμει της  με αριθ. πρωτ.22814/13.8.2018 Βεβαίωσης αντιμετώπισης 

εκτάκτων και επειγουσών  αναγκών του Δήμου Αλεξ/πολης του Αντιδημάρχου 

Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Πρασίνου Χρ. Ζιώγα 

2)Δυνάμει της υπ΄αριθ.πρωτ.24844/28.8.2018 Βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών 

του Προϊσταμένου του Τμήματος Διαχ/σης-συντήρησης Οχημάτων Αριστ. 

Πολυμερούδη και 3) Δυνάμει της   υπ΄αριθ.πρωτ.24844/28.8.2018 Βεβαίωσης 

εκτέλεσης εργασιών του Προϊσταμένου με αριθ. πρωτ.22814/13.8.2018 Βεβαίωσης 

του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών . Βάσει της ανωτέρω 

αναγνωρίστηκαν οι προσφερόμενες από την επιχείρησή μου υπηρεσίες καθώς και 

τα οφειλόμενα ποσά των παραπάνω τιμολογίων και το γεγονός ότι αυτά μέχρι την 

ημερομηνία αυτήν δεν αποπληρώθηκαν ,ενώ εξακολουθεί μέχρι σήμερα η μη 

εξόφλησή τους. 

           Επειδή το εναγόμενο ενέκρινε δια των αρμοδίων οργάνων του    και βρήκε 

της αρεσκείας του ό,τι μας   έδωσε εντολή  να εκτελέσουμε   ήτοι την  παροχή 

υπηρεσιών  (αγνοώντας τα παραπάνω προβλήματα  που θα ανέκυπταν όσον 

αφορά στην πληρωμή μας )  για τις  επείγουσες ανάγκες του Δήμου Αλεξ/πολης,  

οι οποίες  παρασχέθησαν     προσηκόντως και εμπροθέσμως  κατά  την συμφωνία 

μας,  παραμελώντας μάλιστα  (προκειμένου να φανούμε  συνεπείς στο 

εναγόμενο), όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μας    έναντι άλλων πελατών και ενώ 

όφειλε  το εναγόμενο να μας εξοφλήσει τα οφειλόμενα τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών ,  ουδεν μας  κατέβαλε  μέχρι  . 

 

 II. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού: 

           Στην περίπτωση κατάρτισης άκυρης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη 

δεν μπορούν να προβάλουν αξιώσεις στηριζόμενες στη σύμβαση, αλλά μόνο 

στις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισμού και ειδικότερα'στο άρ.904 ΑΚ (ΑΠ 

322/2010, ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 10848/1995, ΕλλΔνη 1996, 1389). 

Σύμφωνα λοιπόν με τη διάταξη του άρ. 904 ΑΚ, όποιος έγινε 

πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία ή με ζημία άλλου, έχει 

υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια και η υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε 

περίπτωση παροχής αχρεώστητης ,  για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε, ή 

αιτία παράνομη ή ανήθικη. Συνεπώς, όλες οι απαιτήσεις του αδικαιολόγητου 

πλουτισμού ανεξάρτητα από την ειδικότερη μορφή τους και ανεξάρτητα αν 

πηγάζουν από παροχή ή μη, θεμελιώνονται σε τρία στοιχεία: α) σε περιουσιακή 

μετακίνηση από μια περιουσία σε άλλη, β) σε συγκεκριμένη αιτία για την οποία 

έγινε η μετακίνηση αυτή και γ) σε ανυπαρξία ή ελάττωμα της αιτίας αυτής που 

ΑΔΑ: Ω9ΒΜΩΨΟ-ΠΣΞ



3 

 

καθιστά τη διατήρηση του πλουτισμού αδικαιολόγητη. Το τρίτο στοιχείο 

παραλλάσσεται ανάλογα με τη" μορφή της απαίτησης." Έτσι   γίνεται δεκτό ότι 

εκείνος που έδωσε την παροχή σε εκτέλεση άκυρης σύμβασης ναι μεν δικαιούται 

να αναζητήσει από το λήπτη που έγινε πλουσιότερος από την περιουσία του 

αδικαιολόγητα αυτό που έδωσε, πλην όμως πρέπει και αρκεί να ισχυριστεί τη 

δόση ορισμένης παροχής, τη συγκεκριμένη αιτία της παροχής και το λόγο, για 

τον οποίο δεν είναι νόμιμη η αιτία. 

    Εν προκειμένω, όπως ήδη εξετέθη στο ιστορικό της παρούσης αγωγής,  οι 

επίδικες  συμφωνίες  που συνήφθησαν μεταξύ της επιχείρησής μου  και του 

εναγομένου δια των εντεταλμένων του, καταρτίστηκαν προφορικά ενώ  δεν 

υπήρχε ειδικά αιτιολογημένη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 

ΝΠΔΔ για επείγουσα περίπτωση  την οποία καλύψαμε   με την παροχή υπηρεσιών 

που αναφέρονται στα  αντίστοιχα τιμολόγια   παροχής υπηρεσιών  κατόπιν 

προφορικής  συμφωνίας . Δεν  καταρτίσθηκε  ιδιαίτερο έγγραφο   πρότασης και 

αποδοχής μεταξύ μας. Κατά συνέπεια, οι επίδικες συμφωνίες  τυγχάνουν άκυρες 

με βάση τα προδιαληφθέντα, δεδομένου ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις περί 

τήρησης του εγγράφου τύπου που απαιτεί ο νόμος για την κατάρτισή τους, ούτε 

ειδική αιτιολογία   διατυπώθηκε για το επείγον αυτών, ούτε υπήρξε και πίστωση 

στον Προϋπολογισμό του εναγομένου, στοιχεία που ευλόγως αγνοούσαμε . 

Επομένως, με βάση όσα προαναφέρθηκαν, εν όψει της ακυρότητας των επίδικων 

ανωτέρω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών  οι απαιτήσεις μας  μπορούν να 

ικανοποιηθούν μόνο υπό τις διατάξεις των άρ. 904 επ. ΑΚ. 

 

Έτσι, το εναγόμενο υποχρεούται να μας αποδώσει την ωφέλεια που αποκόμισε 

αδικαιολόγητα και χωρίς νόμιμη αιτία από την εκτέλεση των επίδικων συμβάσεων. 

Ειδικότερα, όπως προεξετέθη, παρείχαμε όλες τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες  όπως 

είχαν συμφωνηθεί , προσηκόντως  και εμπροθέσμως  .Το αντίδικο δε ενέκρινε δια 

των αρμοδίων οργάνων του    και βρήκε της αρεσκείας του ό,τι μας    έδωσε 

εντολή  να εκτελέσουμε   ήτοι την  παροχής υπηρεσιών  Έτσι , δεδομένου ότι οι 

επίδικες συμβάσεις ήταν άκυρες στο σύνολό τους, χωρίς νόμιμη αιτία έλαβαν 

χώρα οι παροχές μας  προς το εναγόμενο ήτοι των υπηρεσιών  που μας 

παρήγγειλε και τις παρείχαμε ένεκα  συμβάσεων   εκτέλεσης  υπηρεσιών  , με 

αποτέλεσμα το τελευταίο να καταστεί πλουσιότερο σε βάρος της περιουσίας μας  

"αδικαιολόγητα και δη κατά το ποσό των 6.417,00 

ευρώ(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) .Το συνολικό  ποσό των 6.417,00 

ευρώ θα ήταν υποχρεωμένο να καταβάλει και θα κατέβαλλε σε τρίτο, για τη 

νόμιμη παροχή από αυτόν των υπηρεσιών  υπό τις ίδιες συνθήκες και στον ίδιο 

τόπο και χρόνο. 

          Η ωφέλειά του αυτή, μάλιστα, σώζεται μέχρι και σήμερα, δεδομένου ότι οι 

υπηρεσίες παρασχέθηκαν και ήταν άκρως απαραίτητες  για την αντιμετώπιση 

αναγκών  της λειτουργίας του Δήμου  Αλεξ/πολης. 

            Για τους λόγους, λοιπόν, αυτούς και δεδομένης της  μη καταβολής του 

ανωτέρου ποσού , πρέπει να υποχρεωθεί προς τούτο δικαστικά με την 

εκδοθησόμενη υπό του Δικαστηρίου Σας απόφαση. 

Επειδή οι επίδικες συμφωνίες   που καταρτίστηκαν μεταξύ ημών  και του 

εναγόμενου ΝΠΔΔ ήταν άκυρες λόγω μη τήρησης των διατάξεων  του εγγράφου 

τύπου για την κατάρτιση αυτών. 

Επειδή παρά ταύτα και επειδή δεν γνωρίζαμε  για την ακυρότητα 

προέβημεν   καλόπιστα  σε παροχή προς το εναγόμενο,  των υπηρεσιών που 

αναγράφονται στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 

          Επειδή το εναγόμενο αποκόμισε ωφέλεια σε βάρος της περιουσίας μας  

συνολικού ποσού 6.417,00 ευρώ , (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος   

ΦΠΑ 24%), όπως αναφέρεται λεπτομερώς ανωτέρω, το οποίο θα ήταν 

υποχρεωμένο να καταβάλει για την παροχή των  αντίστοιχων  υπηρεσιών   σε 

περίπτωση κατάρτισης έγκυρων συμβάσεων και η οποία ωφέλεια εξακολουθεί να 

σώζεται μέχρι και σήμερα. 

         Επειδή το εναγόμενο  που έγινε πλουσιότερο χωρίς νόμιμη αιτία 

υποχρεούται σε απόδοση της ωφέλειας κατά το άρθρο 904 ΑΚ το οποίο έχει 
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εφαρμογή και επί παροχής χωρίς έγκυρη σχέση δημοσίου δικαίου ή έγκυρης 

σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ( ΕφΑΘ 2779/83 ΕλΔνη 24, σελ. 1055). 

         Επειδή το αντίδικο παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας  αρνείται 

αδικαιολόγητα να μας  καταβάλει για την παραπάνω αιτία το ποσό των 6.417 

ευρώ , (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ, όπως αναφέρεται 

λεπτομερώς ανωτέρω) 

           Επειδή το εναγόμενο αναγνώρισε ανεπιφύλακτα όλες τις ως άνω 

απαιτήσεις μας δια των προστηθέντων οργάνων του  δυνάμει των ως άνω 

βεβαιώσεων.   

Επειδή η παρούσα αγωγή μας  είναι νόμιμη, βάσιμη κι αληθής, εισάγεται σε προς 

συζήτηση ενώπιον του καθ1 ύλη και κατά τόπο Δικαστηρίου Σας. 

         ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

          Κι όσους νομότυπα προστεθούν με ρητή επιφύλαξη παντός ετέρου νομίμου 

δικαιώματός μας . 

          ΖΗΤΟΥΜΕ : 

       Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας ,  

Να υποχρεωθεί το αντίδικο για τις  ιστορούμενες αιτίες να μας καταβάλει το 

συνολικό ποσό    των 6.417,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%, όπως 

αναφέρεται λεπτομερώς στο ιστορικό της  αγωγή μας ),  με το νόμιμο τόκο από 

την επομένη της  έκδοσης κάθε τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και μέχρι 

πλήρους εξοφλήσεως., άλλως από την επομένη επίδοσης της παρούσης και 

μέχρις πλήρους εξοφλήσεως 

Να καταδικασθεί το αντίδικο στην καταβολή της δικαστικής μας  δαπάνης.  

 

Αλεξ/πολη 19.11.2018 

Η πληρεξούσια δικηγόρος 

 

                            ------------- 

 

    Επειδή η ως άνω εταιρία με την από 19.11.2018 αίτησή της, προς την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξ/πολης , αιτείται όσα με την 

μ΄αριθ.Τ47/2018 αγωγή της στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης (Τακτική διαδικασία) 

Κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» ,προκειμένου κατά τη 

διανοιγείσα διαδικασία μέχρι την συζήτηση της αγωγή της να επιτευχθεί 

συμβιβασμός και κατάργηση δίκης.  Για το σκοπό δε αυτό με την αίτηση αυτή 

υπέβαλε την παραπάνω πρόταση δικαστικού συμβιβασμού ώστε εφόσον γίνει 

αποδεκτή να καταργηθεί η μεταξύ μας δίκη με την καταβολή στην εταιρία αυτή  

του ποσού των 6.417,00 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%),χωρίς τόκους και άλλα 

έξοδα. 

 

    Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με το 

προς συζήτηση θέμα , σας αναφέρω, γνωμοδοτώ και εισηγούμαι τα ακόλουθα:   

 

Θέμα: Δικαστικός Συμβιβασμός και καταβολή του εξ αυτού ποσού 

στον : Φίλιππο Τασόπουλο του Βασιλείου, (Συνεργείο επισκευών-συντηρήσεων 

αυτοκινήτων παντός τύπου),κάτοικο Αλεξ/πολης ,3ο χλμ. Αλεξ/πολης - Άβαντα , 

με Α.Φ.Μ.100712436 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης .- 

        

      “Κύριοι Σύμβουλοι, μετά την παραπάνω αίτηση, σας αναφέρω ως Εισηγητής 

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ  Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) 

η Οικονομική Επιτροπή όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του 

Ν. 4071/2012  αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο 

συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο 

συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το 

παραπάνω ποσό.  

       Επίσης σύμφωνα με  το άρθρο 72 παρ. 2 του   Ν.3852/2010 η απόφαση αυτή 

λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης .Προκειμένου για μισθολογικές 
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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. Η ρύθμιση αυτή  ισχύει και 

όταν αποφασίζει , σχετικά , το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω  υπέρβασης του 

αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 Ε) της περίπτωσης ιδ’ της παρ. 1 

του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 

      Με τις ανωτέρω διατάξεις του Καλλικράτη παρέχεται στους δήμους η 

αρμοδιότητα να συνάπτουν εξώδικους ή δικαστικούς συμβιβασμούς , ήτοι να 

επιλύουν με τους τρίτους  « δι’ αμοιβαίων υποχωρήσεων έριδα ή αβεβαιότητα περί 

τινός εννόμου σχέσεως» ( άρθρο 871 ΑΚ) ή  να προβαίνουν στην κατάργηση της 

μεταξύ τους εκκρεμούς δίκης (άρθρο 293 Κ.Πολ.Δ.) Το αρμόδιο όργανο για τη 

σύναψη είτε του εξώδικου είτε του δικαστικού συμβιβασμού, εφόσον το 

αντικείμενο της διαφοράς ανέρχεται μέχρι του ποσού των 30.000 ΕΥΡΩ , είναι η 

οικεία Οικονομική Επιτροπή. 

 

   ΄Έχοντας υπόψει : 

 

1) Την παραπάνω αίτηση του αιτούντα αυτού ,με την οποίαν αυτός ζητά με 

δικαστικό συμβιβασμό την καταβολή από τον Δήμο μας, κατά τα ανωτέρω, του ως 

άνω ποσού. 

2) Το γεγονός ότι ο αιτών αυτός , μετά την ως άνω αγωγή της που άσκησε προς το 

Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης (διαδικασία τακτική) , που πρόκειται να συζητηθεί στο 

Δικαστήριο αυτό κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των διεξαχθησομένων 

αποδείξεων και προτάσεων των δύο αντιδίκων μερών , με το ίδιο  περιεχόμενο 

φέρνει στην Ο.Ε. την παρούσα αίτηση , για να γίνει  συμβιβασμός , που και την 

χρηματική ικανοποίησή του επιτυγχάνει αλλά και την οξύτητα της αντιδικίας 

ελαφρύνει, χωρίς επί πλέον κόστος για τον Δήμο μας, σε σχέση με νομίμους 

τόκους και δικαστικά έξοδα.   

3) Επειδή ο αιτών έχει προσκομίσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα της ενδίκου 

απαιτήσεώς του ,όπως αυτά προκύπτουν από το σώμα και το περιεχόμενο της ως 

άνω αγωγής του. 

4) Επειδή όλα τα επί μέρους κονδύλια που περιγράφει ο αιτών στην ως άνω αίτηση 

και αγωγή του έχουν γίνει αποδεκτά από τον Δήμο μας ,μέσω των εντεταλμένων-

προστηθέντων οργάνων του.  

     Επειδή απ’  όλα τα παραπάνω προκύπτει το βάσιμο και αληθές των 

ισχυρισμών της αιτούσας. 

 

       Κατά τη γνώμη μου 

    Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας ,στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και 

της καλής πίστης  μπορεί να δεχτεί τον αιτούμενο δικαστικό συμβιβασμό  με την 

υπογραφή Πρακτικού Δικαστικού Συμβιβασμού ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Αλεξ/πολης κατά την υποδειχθησόμενη από το δικαστήριο αυτό 

ημερομηνία με την καταβολή στον  αιτούντα-ενάγοντα του οφειλομένου μόνο ως 

άνω βασικού ποσού των 6.417,00 ευρώ, χωρίς τόκους και έξοδα. 

 

Αλεξ/πολη 20/11/2018 

Ο  Νομικός  Σύμβουλος 

Δημοσθένης  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- 

ο κ. Γουμενίδης Ευάγγελος,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

       Την αποδοχή του παραπάνω αιτούμενου δικαστικού συμβιβασμού  με την 

υπογραφή Πρακτικού Δικαστικού Συμβιβασμού ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
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Αλεξ/πολης κατά την υποδειχθησόμενη από το δικαστήριο αυτό ημερομηνία με την 

καταβολή στον  αιτούντα-ενάγοντα του οφειλομένου μόνο ως άνω βασικού ποσού 

των 6.417,00 ευρώ, χωρίς τόκους και έξοδα,  στα πλαίσια της χρηστής 

διοίκησης και της καλής πίστης. 

 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                                 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   

                                                                 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

                                                                 4) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ     

  

 

     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ 
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