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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 213 / 2019  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 27 / 2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 
ΘΕΜΑ: «Δικαστικός συμβιβασμός σχετικά με την από 25.6.2019 αγωγή 
του Αναστάσιου Σταματόπουλου του Αριστείδη, κατοίκου Αλεξ/πολης, 
Βουλγαροκτόνου 39 Κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, με αίτημα του ενάγοντος» 
 
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 1η  Ιουλίου   του έτους 2019 ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 18.664/ 27/06/2019  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. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής 
Επιτροπής 
και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  
 
1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  4) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  5) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ  
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΜΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ)  
                                                            
 
Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 
 

 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  2) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  4) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ   
  
 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. 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  ο Δήμαρχος και 
Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ρωτά την Οικονομική Επιτροπή 
αν δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα :  «Δικαστικός 
συμβιβασμός σχετικά με την από 25.6.2019 αγωγή του Αναστάσιου 
Σταματόπουλου του Αριστείδη, κατοίκου Αλεξ/πολης, Βουλγαροκτόνου 39 
Κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενώπιον του Μονομελούς  
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, με αίτημα του ενάγοντος» . 
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 Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέματος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής 
κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, 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 Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , κ. Παντελίδης Γεώργιος, δίνει το λόγο 
στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, ο οποίος λέει τα 
εξής: 
  

¨Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι-Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής , 
   Ι. Με την από 28-06-2019 αίτησή του, ο ως άνω ενάγων  με ΑΦΜ 017063377 
Δ.Ο.Υ.Αλεξ/πολης, 
ζήτησε τον δικαστικό συμβιβασμό : 

    Στην από 25/6/2019 αγωγή του που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης με τη νέα τακτική διαδικασία 
(αριθ.κατάθ.Τ738/ΤΜ/98/2019) κατά του Δήμου Αλεξ/πολης και την οποίαν 
επέδωσε στις 28.6.2019 ,ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος να του καταβάλει το 
συνολικό ποσό των 23.929,66 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, 
νομιμοτόκως από της έκδοσης των εις την αγωγή του τιμολογίων(Νο 
50/3.10.2018 ποσού 8.022,49 ευρώ & Νο 4/1.4.2019 ποσού 15.907,17 ευρώ 
αντίστοιχα) και μέχρις εξοφλήσεως, άλλως από την επομένη της επίδοσης της 
αγωγής αυτής (28.06.2019) ,κατόπιν εγγράφου συμφωνίας στις 28.8.2018 για την 
εκτέλεση από αυτόν του έργου «καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Αλεξ/πολης» ,όπως 
το ποσό και οι εργασίες αυτές(υπηρεσίες)   προκύπτουν από την εις την αγωγή του 
λεπτομερή περιγραφή, ανάλυση και αποτίμηση με τα υπ΄αριθ.50/3.10.2018 και 
4/1.4..2019 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του ως άνω, ποσού των 23.929,66 
Ε(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).   

 Επειδή επί της ουσίας ,όντως οι εργασίες που αναφέρονται στην σύμβαση,στο 
περιεχόμενο της αγωγής και στα εκδοθέντα τιμολόγια αυτού έγιναν και  
παραδόθηκαν στον Δήμο μας κανονικά κι εμπρόθεσμα(σύμφωνα με την σύμβαση) 
και παρελήφθησαν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου(αντιδήμαρχος 
τεχν.υπηρεσιών και υπηρεσιακοί παράγοντες).    

Επειδή όντως τα επίδικα τιμολόγια δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι σήμερα χωρίς να 
καταβληθεί ουδέν(βλ.αρ.πρωτ.17954/21.6.2019 έγγραφο-βεβαίωση Δ/ντή Δ/κών 
& Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξ/πολης). 

  Επειδή εξάλλου  στην περίπτωση άκυρης σύμβασης, όπως εν προκειμένω, 
μπορεί να υποχρεωθεί ο Δήμος μας να καταβάλει τα πιο πάνω ποσά με τις διατάξεις 
του αδικαιολογήτου πλουτισμού καθώς κατέστη πλουσιότερος χωρίς 
νόμιμη αιτία και με ζημία του ενάγοντα.    

Με την κατάθεση της παρούσας αγωγής ξεκινά μία μακρά διαδικασία κατάθεσης 
προτάσεων των διαδίκων μερών εντός 100 ημερών και αφού ολοκληρωθούν όλες 
οι προπαρασκευαστικές πράξεις, η υπόθεση οδηγείται σε συζήτηση στο ακροατήριο 
,όπου και μετά από αυτήν θα εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου επί της αγωγής 
αυτής. Αφετηρία για την εκδίκαση της αγωγής αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε η 
ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής, ήτοι εν προκειμένω η 25.06.2019. 

   Με την παρούσα αίτησή του ο ενάγων  ,επικαλείται το νόμιμον, βάσιμο και 
αληθές της αγωγής του αλλά και την επαλήθευση των απαιτήσεών του εκ μέρους 
των αρμοδίων οργάνων του Δήμου μας και ζητά από τον Δήμο μας απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του, προκειμένου τα διάδικα μέρη να προχωρήσουμε στην 
επίτευξη επίλυσης της διαφοράς με δικαστικό συμβιβασμό προς επιτάχυνση της 
διαδικασίας και το συμφέρον και των δύο αντιδίκων πλευρών 
    ΙΙ.  ΄Ηδη  ο ενάγων διά της πληρεξουσίου δικηγόρου της δέχεται να 
συμβιβαστεί στο βασικό ποσό της αγωγής, ήτοι των 23.929,66 ευρώ, το οποίο θα 
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λάβει χωρίς τόκους κλπ έξοδα. 
      Επειδή το παραπάνω ποσό των 23.929,66 ευρώ είναι πιστοποιημένο και 
βεβαιωμένο ότι οφείλεται, ως εκ τούτου ο δικαστικός συμβιβασμός είναι προς το 
συμφέρον του ΔΗΜΟΥ αφού απαλλάσσεται των λοιπών ποσών (τόκων, δικ. 
εξόδων ) της αγωγής και τα οποία σε περίπτωση δικαστικής απόφασης θα 
επιβάρυναν μετά βεβαιότητας τον ΔΗΜΟ. 
   ΙΙΙ. Επειδή για τον δικαστικό συμβιβασμό μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ 
αρμόδια να λάβει απόφαση είναι η Οικονομική Επιτροπή μετά από θετική εισήγηση 
του νομικού συμβούλου- εφαρμοζόμενης της διάταξης του άρθρου 72  
Ν.3852/2010. 
                             ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
   Γνωμοδοτώ προς την Οικονομική σας Επιτροπή να εγκρίνει και αποδεχτεί την 
παραπάνω αίτηση, ώστε να επιτευχθεί και υπογραφεί ο δικαστικός αυτός 
συμβιβασμός.- 
                                                                      Αλεξ/πολη   01/07/2019 
                                                                     Ο  Νομικός  Σύμβουλος 
                                                                        Δημοσθ.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, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και 
διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Αποδέχεται την αίτηση του Αναστάσιου Σταματόπουλου του Αριστείδη και 

εγκρίνει το δικαστικό συμβιβασμό σχετικά με την από 25.6.2019 αγωγή του κατά 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αλεξανδρούπολης με αίτημα του ενάγοντος, όπως   αναφέρεται  στο εισηγητικό 
της παρούσας Απόφασης. 

 
 
 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 
υπογράφεται ως κατωτέρω: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ    ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
                                                                     
                                                                   1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
                                                                   2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  
                                                                   3) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ                        
                                                                   4) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ  
  

 
          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 
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