ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 3757/9.2.2015 πρόσκληση του κ.
Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος 2.Κοκοτίνης Χρήστος,
Αντιπρόεδρος 3. Καλούδης Κωνσταντίνος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5.Σερέτη Χριστίνα, 6.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, 7.Πίκουλα Αργυρώ

τακτικά μέλη, και 8..Πανταζόπουλος Ηλίας,

αναπληρωματικά μέλη ότι οι κ.κ. 1.Κοκοτίνης Χρήστος Αντιπρόεδρος, 2.Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής,
3 Πίκουλα Αργυρώ

τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στην συνεδρίαση είναι η διευθύντρια κ. Κοττάκη, ο
υπάλληλος κ. Μπελιάς, ο νομικός σύμβουλος κ. Μανταδάκης και η Πρόεδρος του Σωματείου
εργαζομένων κ. Καραγιαννίδου .
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας
Στην συνεδρίαση παρέστη το τακτικό μέλος κ. Μαργαρώνης, απεχώρησε διαμαρτυρόμενος για
μη έγκαιρη ενημέρωση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 38/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης υπέρ της αποδοχής ή μη του προτεινόμενου εξώδικου συμβιβασμού της
εταιρείας «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ» και την κατάργηση της σχετικής δίκης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Δημητρόπουλος που εισηγήθηκε τo 3o θέμα

της

ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 12.2.2015 έγγραφο του Νομικού
συμβούλου του Δήμου, κ. Καραβέλλου στο οποίο αναφέρονται τα εξής :

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
1. Στη Νομική Υπηρεσία διαβιβάσθηκε η υπ’αριθ. πρωτ. 3959/10-2-2015
αίτηση της εταιρείας «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ», με την οποία υποβάλλεται
πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της εταιρείας με τον Δήμο Ηλιούπολης. Ο
συμβιβασμός συνίσταται στην ικανοποίηση μέρους της οικονομικής
απαίτησης της εταιρείας, η οποία παραιτείται από τόκους, έξοδα και
δικαστικές δαπάνες.
2. Από την έλεγχο του τηρουμένου φακέλου, προκύπτουν τα παρακάτω:
Α. Η συγκεκριμένη εταιρεία ανέλαβε ως ανάδοχος την εκτέλεση του έργου
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΑΝΑ) με ΑΜ 10/2012.
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Β. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά μέσα στις ταχθείσες προθεσμίες και
παραλήφθηκε από το Δήμο.
Γ. Η ανάδοχος εταιρεία εξέδωσε προς πληρωμή το σχετικό υπ’αριθ.
438/3-12-2012 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 12.333,89 ευρώ.
Δ. Το τιμολόγιο δεν εξοφλήθηκε από το Δήμο, με αποτέλεσμα η εταιρεία
να στραφεί δικαστικά κατά του Δήμου, ζητώντας να καταβληθεί το
συγκεκριμένο ποσό, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής (13-52014), πλέον δικαστικής δαπάνης.
Ε. Η συζήτηση της αγωγής προσδιορίστηκε αρχικά για την 20-1-2015 και
αναβλήθηκε για την 3-11-2016

3. Γενικό νομοθετικό πλαίσιο
Κατά τα γενικώς κρατούντα, η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι
δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική
επιβάρυνση του δήμου, δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του
ενάγοντος, η δαπάνη του δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα
αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους, ενώ είναι επίσης πιθανό να
αναζητηθούν χρηματικά ποσά για αναπλήρωση διαφυγόντων κερδών ή
και ηθική βλάβη. Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή
η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του ενάγοντος, η αποδοχή τέτοιου
συμβιβασμού εκ μέρους του δήμου συμβάλλει στην προστασία της
περιουσίας αυτού, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα
με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του 178 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(ΚΔΚ, ν. 3463/2006).
Περαιτέρω, η τελική επίτευξη εξώδικου συμβιβασμού εναπόκειται μεν στη
διακριτική ευχέρεια του δήμου, η εξέταση ωστόσο του σχετικού αιτήματος
αποτελεί υποχρέωση του δήμου, η δε άρνησή του να κάνει χρήση των
σχετικών διατάξεων παραβιάζει ευθέως τον νόμο και συνιστά μορφή
κακοδιοίκησης. (Συνήγορος του Πολίτη Ιούλιος 2014)

Τέλος, ο συγκεκριμένος συμβιβασμός δεν εμπίπτει στις
απαγορευτικές περιπτώσεις του Νόμου, καθώς δεν πρόκειται για
μισθολογική διαφορά.
4. Νομική άποψη
Στην προκείμενη περίπτωση, η αιτιολογική βάση της αγωγής είναι οι
διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού. Οι διατάξεις αυτές
αποσυνδέουν τη νομιμότητα των πράξεων της διοίκησης και της
διαδικασίας που ακολουθήθηκε με την υποχρέωση της να καταβάλει
αμοιβή για συμφωνηθέν έργο το οποίο παρέλαβε, καθώς αρκεί και μόνο το
γεγονός ότι ο Δήμος κατέστη πλουσιότερος υπό την έννοια ότι
εξοικονόμησε την αμοιβή που δεν κατέβαλε ενώ παρέλαβε το εκτελεσθέν
έργο, ασχέτως των λόγων –νομίμων ή μη - για τους οποίους δεν εξόφλησε
μέχρι σήμερα το τιμολόγιο.

Κατω από το παραπάνω νομικό πρίσμα, είναι βέβαιο ότι η
συγκεκριμένη αγωγή, όποτε δικαστεί, θα ευδοκιμήσει υπέρ της
εταιρείας και κατά του Δήμου, ο οποίος θα υποχρεωθεί να καταβάλει
το αιτούμενο κονδύλι με τόκους και δικαστικές δαπάνες. Υπάρχει
άλλωστε νομολογία ανωτάτων Δικαστηρίων, η οποία σε αντίστοιχες
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περιπτώσεις έχει δικαιώσει την ανάδοχη εταιρεία (Ενδεικτικά ΑΠ
589/2006).
Κατά συνέπεια, η νομική μας άποψη είναι ότι, εν όψει
προσδοκώμενου μετά βεβαιότητας ευνοϊκού υπέρ της ενάγουσας
εταιρείας αποτελέσματος της εγερθείσας δίκης, ο Δήμος έχει
συμφέρον στην εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, αφού θα
επωφεληθεί με την μη καταβολή του κονδυλίου των τόκων και των
λοιπών δικαστικών εξόδων, τα οποία αναμένεται να επιδικασθούν
σε βάρος του.
5. Συμπέρασμα
Για τους παραπάνω λόγους γνωμοδοτούμε υπέρ της αποδοχής του
προτεινόμενου εξώδικου συμβιβασμού της εταιρείας «ΚΗΠΩΝ
ΟΔΟΣ ΕΠΕ» και την κατάργηση της σχετικής δίκης, καθώς αυτός
είναι προς όφελος του Δήμου.
Ηλιούπολη 12-2-2015
Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

Ομόφωνα αποφασίζει
Εισηγείται υπέρ της αποδοχής του προτεινόμενου εξώδικου συμβιβασμού της εταιρείας
«ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ» και την κατάργηση της σχετικής δίκης, καθώς αυτός είναι προς
όφελος του Δήμου, σύμφωνα και με την από 12.2.2015 γνωμοδότηση του Νομικού
συμβούλου του Δήμου, κ. Καραβέλλου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

KOΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16.2.2015

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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