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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 135/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ.

Σήμερα  Τρίτη  28  Μαΐου  2019  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας  και  ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  9.556/24-5-2019  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί  σ’  όλα  τα  μέλη  αυτής,  τακτικά  και  αναπληρωματικά,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 75  του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87),  και είχε δημοσιευθεί στο 
Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να  συζητήσει  και  να  πάρει  απόφαση  στο 
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2.  Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Ιωάννης  Μουράτογλου-  Τακτ. 

μέλος, 
4.  Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
2. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
         Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
9125/20-5-2019 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα 
ακόλουθα:

     Στις 17.05.2019 υπέβαλε στο Δήμο μας την με αριθμ. πρωτ. 8998/2019 αίτηση ο  
νόμιμος  εκπρόσωπος  της  μονοπρόσωπης  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  
«ΠΑΠΑΖΗΣ Μ.Α.Ε.», Αναστάσιος Παπάζης, με την οποία ζητά την εξωδικαστική επίλυση  
της διαφοράς που έχει ανακύψει μεταξύ μας έπειτα από την αγωγή που άσκησε κατά  
του Δήμου μας,  η οποία έγινε δεκτή δυνάμει  της με αριθμ. 32/2019 απόφασης του  
Ειρηνοδικείου  Έδεσσας  και  ο  Δήμος  μας  αποφάσισε  την  άσκηση  έφεσης.  Με  την  
παραπάνω με αριθμ. 32/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Έδεσσας υποχρεώθηκε ο  
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Δήμος μας να καταβάλει στην παραπάνω αναφερόμενη εταιρία το ποσό των 10.736,00 
€ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, ήτοι 827,41  
€  (από  25.04.2018  έως  και  17.05.2019  ημέρα  υποβολής  της  αίτησης),  
επιβάλλοντας  μας  παράλληλα  να  καταβάλουμε  το  ποσό  των  200  €  για  
δικαστική δαπάνη.

Με  την  αίτηση  αυτή  δηλώνει  ότι  παραιτείται  από  το  ποσό  των  τόκων  και  της  
δικαστικής δαπάνης που του επιδίκασε η παραπάνω αναφερόμενη δικαστική απόφαση  
και  παράλληλα  περιορίζει  την  απαίτησή  του  ως  προς  το  κεφάλαιο  στο  ποσό  των  
10.500,00 €.   

Επομένως, περιορίζει την απαίτηση της εταιρίας κατά 236,00 € από το κεφάλαιο,  
ενώ ταυτόχρονα παραιτείται από τους τόκους (827,41 €) και τη δικαστική δαπάνη (200  
€).  Συνολικά  περιορίζει  την  απαίτησή  της  κατά  1.263,41  €  και  ζητά  να  
καταβάλει ο Δήμος μας στην εν λόγω εταιρία το ποσό των δέκα χιλιάδων  
πεντακοσίων ευρώ (10.500,00 €).  

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ 1 στοιχ. ιδ΄ του Ν.3852/10, η Οικονομική  
Επιτροπή «ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή  
κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των 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.» Σύμφωνα 
δε  με  την  παράγραφο  2  του  ίδιου  άρθρου  «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…» 

Επειδή,  με  αυτά  τα νέα δεδομένα,  του  περιορισμού  της  απαίτησης,  κατά  την  
άποψή μου, (με την επιφύλαξη των με αριθμ. 294/2014 και 263/2007 πράξεων του  
VII Τμήματος  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  για  αξίωση  που  
στηρίζεται  σε  απευθείας  ανάθεση  χωρίς  τις  νόμιμη  προδικασία  δεν  συντρέχουν  οι  
νόμιμες προϋποθέσεις), αν και ήδη έχει αποφασισθεί η άσκηση έφεσης δυνάμει της με  
αριθμ.  103/2019  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  θεωρώ  ότι  ο 
εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι προς το συμφέρον του Δήμου, δεδομένου 
ότι ωφελείται ο Δήμος από την μη καταβολή συνολικού ποσού 1.263,41 €. 
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως η άσκηση έφεσης θα μπορούσε με μεγάλη πιθανότητα  
να επιβαρύνει με περαιτέρω τόκους και δικαστικά έξοδα τον Δήμο, καθώς στην εν λόγω 
υπόθεση μάρτυρες υπέρ της αντιδίκου εταιρίας  κατέθεσαν  δύο υπάλληλοι του Δήμου  
μας  επιβεβαιώνοντας  τα όσα ισχυρίσθηκε η αντίδικος εταιρία στην αγωγή της και  η 
εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης είναι δυστυχώς κάτι παραπάνω από αβέβαιη 

Ύστερα, από όλα τα παραπάνω εισηγούμαι θετικά επί του αιτήματος της εταιρίας  
«ΠΑΠΑΖΗΣ  Μ.Α.Ε.»  στην  επίτευξη  εξωδικαστικού  συμβιβασμού  ανακαλώντας  
παράλληλα την με αριθμ. 103/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη 
της τη με αριθμ. 32/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Έδεσσας,  την   αριθ. πρωτ. 
9125/20-5-2019 εισήγηση  της  Νομικού  Συμβούλου του Δήμου,  τις  διατάξεις  της 
περίπτωσης  (ιδ)  της  παρ.  1  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ Α'  87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012«Ρυθμίσεις για την 
Τοπική  Ανάπτυξη,  την  Αυτοδιοίκηση  και  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση 
Ενσωματωμένη  Οδηγία», με  την  οποία  απονέμεται  στην Οικονομική  Επιτροπή  η 
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αρμοδιότητα  να  αποφασίζει  για  το  δικαστικό  συμβιβασμό  και  τον  εξώδικο 
συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ,

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Την εν μέρει  ανάκληση της αριθ.  103/2019 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής  μόνο ως το Β σκέλος  με το οποίο παρείχε στη Νομικό Σύμβουλο του 
Δήμου, με σχέση έμμισθης εντολής Χρυσούλα Πέτκου, την εντολή να ασκήσει έφεση 
ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου,  κατά  της  αριθ.  32/2019  απόφασης  του 
Ειρηνοδικείου Έδεσσας, για τους λόγους που αναφέρονταν στην σχετική εισήγηση.
    Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 103/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
         Β. Την καταβολή του ποσού των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00€) 
στη μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΖΗΣ Μ.Α.Ε.», Αναστάσιος 
Παπάζης,  διότι  ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι  προς το συμφέρον του Δήμου, 
δεδομένου ότι ωφελείται από την μη καταβολή συνολικού ποσού 1.263,41 €., με τη 
διαδικασία  της  εξωδικαστικής  επίλυσης  διαφορών,  με  βάση  το  αριθ.  πρωτ. 
οικ.45351/12-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου  Εσωτερικών,  Γενική Δ/νση Οικ. 
Υπηρεσιών, Τμήμα Οικον. Δ/νσης & Π/Υ.  

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 135/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 29-5-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, & Προμηθειών κα Μ. Καλούση.
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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