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(από το λανθασμένο ποσό ¨19.399,99 € ¨στο ορθό ¨19.354,30 €¨) 

 
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 214 / 2019  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 27 / 2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Δικαστικός συμβιβασμός και καταβολή του εξ αυτού ποσού στον 
αιτούντα Κων/νο Τσολάκη του Χρήστου, χωματουργικές εργασίες 
Ε.Δ.Ε.,κάτοικο Αλεξανδρούπολης, Ρόδου 80, με Α.Φ.Μ. 032307342 Δ.Ο.Υ. 
Αλεξανδρούπολης .-» 
  
  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 και καταβολή του εξ αυτού ποσού στον αιτούντα Κων/νο 
Τσολάκη του Χρήστου, χωματουργικές εργασίες Ε.Δ.Ε., κάτοικο 
Αλεξανδρούπολης, Ρόδου 80, με Α.Φ.Μ. 032307342 Δ.Ο.Υ. 
Αλεξανδρούπολης»  

 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 
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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: 
 

“ Με την από 28.6.2019 αίτησή του, προς την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Αλεξ/πολης , ο ως άνω αιτείται τα εξής :  

«Παρακαλώ να εξετάσετε την περίπτωση υπογραφής πρακτικού 
συμβιβασμού επί της αγωγής μου κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης που έχω 
καταθέσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης (διαδικασία τακτική-νέα)  
με αριθμό κατάθεσης Τ49/28.6.2019 , με την οποία αιτούμαι την καταβολή του 
ποσού των 15.446,53  (μαζί με ΦΠΑ 24%) ευρώ για το εκδοθέν από μένα 
υπ΄αριθ.140/4.4.2019 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών κι ακόμη του ποσού των 
3.907,77 ευρώ(μαζί με ΦΠΑ 24%) για το εκδοθέν υπ΄αριθ.144/19.6.2019 
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών,ήτοι του συνολικού ποσού των 19.354,30 ευρώ 
νομιμότοκα από την έκδοση κάθε τιμολογίου,άλλως από την επομένη της επίδοσης 
της αγωγής(28.6.2019) πλέον των δικαστικών  μου εξόδων. Η εκτέλεση και 
παροχή των εις την αγωγή μου υπηρεσιών αναγνωρίστηκε και έγινε παραλαβή από 
τον Δήμο Αλεξ/πολης(αντιδημάρχων και υπηρεσιακών παραγόντων) που έχει ήδη 
αναγνωρίσει και βεβαιώσει και την οφειλή του αυτή με τα 
μ΄αριθ.17951/21.6..2019 και μ΄αριθ.18733/27.6.2019 Έγγραφα-Βεβαιώσεις του 
Δ/ντή Διοικ.&Οικον.Υπηρεσιών και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης 
αντίστοιχα.» 
 
-------------------- 

    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 : 
Κων/νο Τσολάκη του Χρήστου, χωματουργικές εργασίες Ε.Δ.Ε.,κάτοικο 
Αλεξανδρούπολης, Ρόδου 80, με Α.Φ.Μ. 032307342 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 . 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. 
 
   ΄Εχοντας υπόψη : 
 
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 
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άνω ποσού, παραιτούμενος των τόκων και δικαστικών εξόδων στην περίπτωση που 
υπογραφεί πρακτικό συμβιβασμού. 
2) Το γεγονός ότι ο αιτών  αυτός , μετά την ως άνω αγωγή του που άσκησε προς 
το Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης (διαδικασία νέα τακτική) , που κατατέθηκε στο 
Δικαστήριο αυτό  στις 28.06.2019, με το ίδιο  περιεχόμενο φέρνει στην Ο.Ε. την 
παρούσα αίτηση , για να γίνει  συμβιβασμός , που και την χρηματική ικανοποίησή 
του επιτυγχάνει σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα 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 και δη τις ως άνω  μ΄αριθ.17951/21.6..2019 και 
μ΄αριθ.18733/27.6.2019 Έγγραφα-Βεβαιώσεις του Δ/ντή Διοικ.&Οικον.Υπηρεσιών 
και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης αντίστοιχα.» 
     Επειδή απ΄όλα τα παραπάνω προκύπτει το βάσιμο και αληθές των 
ισχυρισμών του αιτούντα. Επειδή εξάλλου αυτός έχει και αίτημα αδικαιολογήτου 
πλουτισμού στην ασκηθείσα και εκδικασθησομένη αγωγή του, γεγονός που θα την 
καταστήσει μετά βεβαιότητας δεκτή από το δικαστήριο στο οποίο 
προσέφυγε(Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης) 
 
       Κατά τη γνώμη μου 
    Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας ,στα πλαίσια και της χρηστής διοίκησης 
και της καλής πίστης,  μπορεί και πρέπει να δεχτεί τον αιτούμενο  συμβιβασμό   ως 
δικαστικό συμβιβασμό με την υπογραφή Πρακτικού Δικαστικού 
Συμβιβασμού ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης σε εκδικασθησομένη 
ημερομηνία  της ως άνω αγωγής, με την καταβολή στον  αιτούντα-ενάγοντα 
του οφειλομένου μόνο ως άνω βασικού συνολικού ποσού των 19.354,30 ευρώ ( 
μαζί με το ΦΠΑ 24%).- 
                                                            Αλεξ/πολη 1/7/2019 
                                                           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, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και 
διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Δέχεται τον αιτούμενο  συμβιβασμό με τον αιτούντα Κων/νο Τσολάκη του 

Χρήστου ως δικαστικό συμβιβασμό με την υπογραφή Πρακτικού 
Δικαστικού Συμβιβασμού ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης σε 
εκδικασθησομένη ημερομηνία  της ως άνω αγωγής, με την καταβολή στον  
αιτούντα-ενάγοντα του οφειλομένου μόνο ως άνω βασικού συνολικού ποσού των 
19.354,30 ευρώ ( μαζί με το ΦΠΑ 24%).- 

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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