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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 287 / 2019  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.39 / 2019  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 ». 

  

  

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 26η  Αυγούστου  , του έτους 

2019,ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, 

η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 25.895/ 

22/08/2019 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. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

1)  ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗΣ 

ΤΡΕΛΛΗ) 3) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ   4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   5) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  

 

 

 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. 

          Πριν τη συζήτηση του 1ου 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 », 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 Προεδρεύων Σύμβουλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
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Γερακόπουλος Χρήστος, δίνει το λόγο στο Νομικό Σύμβουλο κ. Παπατζελίδη 

Δημοσθένη, ο οποίος λέγει τα παρακάτω: 

  

       “ Κύριοι Σύμβουλοι,  με την από 1.7.2019 αίτησή του, προς την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αλεξ/πολης ,ο ως άνω, αιτείται τον δικαστικό συμβιβασμό επί 

της ήδη ασκηθείσας αγωγής του, αναφέροντας τα εξής :  

 

        Παρακαλώ  να εξετάσετε την περίπτωση υπογραφής πρακτικού συμβιβασμού 

επί της από 27.3.2019 και μ΄ αριθ. έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Μ 14/2019 

αγωγής μου-Μικροδιαφορών- στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης κατά του Δήμου 

Αλεξ/πολης, με την οποία 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 περί άμεσης 

πώλησης ανταλλακτικών για επισκευές και αποκαταστάσεις βλαβών σε μηχανήματα 

και αυτοκίνητα του Δήμου, προκειμένου να   καλυφτούν  άμεσες  ανάγκες  του 

Δήμου  Αλεξ/πολης, 

       Για όλα αυτά τα προϊόντα εξέδωσα το υπ΄αριθ.55/11.11.2015      Τιμολόγιο 

Πώλησης αξίας 2.989,99 Ευρώ (μαζί με ΦΠΑ 24%)  για όλα τα προίόντα που 

περιγράφονται σε αυτό. 

      Επειδή ,  την ως άνω απαίτησή μου  την αναγνώρισε ανεπιφύλακτα το 

εναγόμενο δια των προστηθέντων οργάνων του και μάλιστα: 

1)Δυνάμει της  με αριθ.  πρωτ.8973/20.3.2019 Βεβαίωσης  του Δήμου Αλεξ/πολης 

του Αντιδημάρχου Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Πρασίνου Χρ. Ζιώγα 

2)Δυνάμει της υπ΄αριθ.πρωτ.8171/19.3.2019 Βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών και 

παραλαβής  υλικών της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων, 

Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Αλεξ/πολης 

για το έτος 2015, που ορίσθηκε με Απόφαση του Δημάρχου και  

3) Δυνάμει της   υπ΄αριθ.πρωτ.9009/27.3.2019  Βεβαίωσης του Διευθυντή  

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξ/πολης Αθαν. Κατσιάνη. Βάσει της 

ανωτέρω αναγνωρίστηκαν οι προσφερόμενες από την επιχείρησή μου υπηρεσίες 

καθώς και το οφειλόμενο ποσό του παραπάνω τιμολογίου και το γεγονός ότι αυτό 

μέχρι την ημερομηνία αυτήν δεν αποπληρώθηκε ,ενώ εξακολουθεί μέχρι σήμερα η 

μη εξόφλησή του. 

                           _____________________________________ 

 

          Επειδή ο ως άνω ενάγων-αιτών με την από 1.7.2019 αίτησή του, προς την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξ/πολης , αιτείται όσα με την μ΄αριθ.κατάθ.Μ 

14/1-4-2019 αγωγή του στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης (διαδικασία μικροδιαφορών) 

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

εκδίκαση της αγωγής του που πρόκειται να συζητηθεί στις 8/10/2019 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 στον αιτούντα αυτόν-

ενάγοντα  του ποσού των 2.989,99 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, και εισηγούμαι τα ακόλουθα:   
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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 .- 

   

      “    Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά 

με το προς συζήτηση θέμα,  εισηγούμαι τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

ν. 4623/2019 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 134/9.8.2019, (ημερομηνία ισχύος 

από τη δημοσίευση) τροποποιήθηκε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 όσον αφορά 

τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 72 

παρ. 1 περ. ιβ του ως άνω νόμου η Οικονομική Επιτροπή είναι πλέον αρμόδια για 

να αποφασίζει « τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο 

μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 

60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν 

επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 

αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών 

παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 

ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.». Συνεπώς 

παραλείφθηκε η διάκριση μεταξύ εξωδίκου και δικαστικού συμβιβασμού όπως 

ίσχυε με το την προηγούμενη μορφή του άρθρου ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε το 

ποσό για το οποίο μπορεί να αποφασίσει το είδος του συμβιβασμού (δηλαδή 

εξωδίκου ή δικαστικού) κατά 30.000 Ευρώ. Επίσης στη νέα μορφή του άρθρου δεν 

είναι πλέον απαραίτητη η γνωμοδότηση δικηγόρου για την σύναψη ή μη 

συμβιβασμού, παρά μόνο στην περίπτωση που μετά από εισήγηση της οικονομικής 

επιτροπής θα αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο, εφόσον το αντικείμενο της 

διαφοράς είναι άνω των 60.000 Ευρώ.  

 

 Παρά το γεγονός αυτό και επειδή η αίτηση του Τασόπουλου Φίλιππου έχει 

ημερομηνία από 1.7.2019, οπότε και εισήχθη στην υπηρεσία μας για 

γνωμοδότηση, εισηγούμαι τα εξής προς διαφώτιση και λήψη απόφασης από τα 

μέλη της οικονομικής επιτροπής: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιβ  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 και όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 134/9.8.2019,   αποφασίζει για τον συμβιβασμό ή 

την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον συμβιβασμό ή την 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.  

      Με τις ανωτέρω διατάξεις 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 Ευρώ αρχικά και μετά την τροποποίηση ως 

ανωτέρω, μέχρι του ποσού των 60.000 Ευρώ, είναι η οικεία Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

   ΄Έχοντας 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 

άνω ποσού. 

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

το Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης (διαδικασία μικροδιαφορών) που πρόκειται να 

συζητηθεί στο Δικαστήριο αυτό στις 8/10/2019  , 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 
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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 του αιτούντα-ενάγοντα. 

     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) 

  

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

και της καλής πίστης  μπορεί και πρέπει να δεχτεί τον αιτούμενο δικαστικό 

συμβιβασμό  με την υπογραφή Πρακτικού Δικαστικού Συμβιβασμού 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης στις 8/10/2019 , ημερομηνία 

συζητήσεως της αγωγής του αιτούντα κατά του Δήμου μας , ή άλλως  κατά 

την υποδειχθησόμενη από το δικαστήριο αυτό ημερομηνία μετ΄ αναβολήν, 

με την καταβολή στον  αιτούντα-ενάγοντα του οφειλομένου μόνο ως άνω βασικού 

ποσού των 2.989,99 ευρώ, χωρίς τόκους και έξοδα.” 

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 -3-, Λευκό -1-, 

ο κ. Δευτεραίος Σάββας,    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Αποδέχεται την αίτηση του Φίλιππου Τασόπουλου του Βασιλείου  και 

εγκρίνει το δικαστικό συμβιβασμό σχετικά με την από 01.7.2019 αγωγή του κατά 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 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) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ  

                                                                  2) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  

                                                                  3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  

 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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