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από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 14463/20.7.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά - Γκουτζιάννα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα, 7.
Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 8. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι
του Δήμου κ.κ. Κακάτσιος, Βακάλης και Καλαβρυτινού.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 249/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Έγκριση δαπάνης - ψήφιση πίστωσης της Νομικής Υπηρεσίας που αφορά στον

εξωδικαστικό συμβιβασμό για την αποκατάσταση ζημιάς.
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 7ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.14326/2018 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, κ. Μανταδάκη, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να αποδεχθείτε την από 26-6-2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας περί αποδοχής
του προτεινόμενου από τον Θ. Φάτσο εξωδικαστικού συμβιβασμού και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
Ο συμβιβασμός συνιστάται στην ικανοποίηση μέρους της οικονομικής απαίτησης του αιτούντα ευρώ
18.022,12 που αφορά επδικασθέν κεφάλαιο και μόνο, δυνάμει της υπ’ αριθ. 6403/2017 αμετάκλητης
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Ο αιτών παραιτείται από τόκους, έξοδα και δικαστικές δαπάνες.
Ο συμβιβασμός αυτός είναι προς όφελος του Δήμου, αφού το συνολικό επιδικασθέν κονδύλι
συμπεριλαμβανομένων τόκων και δικαστικών εξόδων ανέρχεται στις 30.000 ευρώ περίπου, οπότε για τι Δήμο
υφίσταται ωφέλεια τουλάχιστον 12.000 ευρώ.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 26.6.2018 Γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, κ. Μανταδάκη, η οποία έχει ως εξής:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
1. Στη Νομική Υπηρεσία διαβιβάστηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 10257/22-05-18 αίτηση του Θεόδωρου
Φάτσου, με την οποία υποβάλλεται πρόταση εξώδικου συμβιβασμού με τον Δήμο Ηλιούπολης. Ο συμβιβασμός
συνιστάται στην ικανοποίηση μέρους της οικονομικής απαίτησης του αιτούντα ευρώ 18.022,12 που αφορά
επιδικασθέν κεφάλαιο και μόνο, καθώς ο αιτών παραιτείται από τόκους, έξοδα και δικαστικές δαπάνες.
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2. Από τον έλεγχο του τηρουμένου φακέλου, προκύπτουν τα παρακάτω :
Α. Ο αιτών ανέλαβε ως ανάδοχος την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», το οποίο ολοκληρώθηκε κανονικά και παραλήφθηκε από το Δήμο.
Β. Η συμφωνηθείσα αμοιβή ανερχετο σε 18.022,12 ευρώ.
Γ. Το τιμολόγιο δεν εξοφλήθηκε από το Δήμο, με αποτέλεσμα ο αιτών να στραφεί δικαστικά κατά του
Δήμου, ζητώντας να καταβληθεί το συγκεκριμένο ποσό, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής, πλέον
δικαστικής δαπάνης.
Δ. Επί της αγωγής του εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 6403/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών η οποία
επεδίκασε το ποσό των 18.022,12 ευρώ με νόμιμο τόκο σε βάρος της ΔΕΚΕΗΛ. Η απόφαση αυτή έχει ήδη
καταστεί αμετάκλητη σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 655/29-03-2018 πιστοποιητικό ενδίκων μέσων του
Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Ε. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης
στις περιπτώσεις απαιτήσεων προμηθευτών – πιστωτών της ΔΕΚΕΗΛ ο Δήμος αναλαμβάνει την
διαπραγμάτευση της οφειλής μέσω της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
3. Γενικό νομοθετικό πλαίσιο
Κατά τα γενικώς κρατούντα, η δικαστική επίλυση της διαφοράς, όταν αποφεύγονται πρόσθετες
οικονομικές επιβαρύνσεις για το Δήμο, όπως στην προκείμενη περίπτωση, 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 το νόμο και συνιστά μορφή κακοδιοίκησης (Συνήγορος του
Πολίτη Ιούλιος 2014).
4. Νομική άποψη
Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η συνολική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων τόκων και
δικαστικών εξόδων ανερχόταν στις 30.000 ευρώ περίπου, ενώ ήδη μετά την παραίτηση του αιτούντα από τα
παραπάνω περιορίζεται στο κεφάλαιο των 18.022,12 ευρώ, γνωμοδοτούμε υπέρ της αποδοχής του
προτεινόμενου εξώδικου συμβιβασμού καθώς ο περιορισμός αυτός είναι προς όφελος του Δήμου.
Ηλιούπολη 26-06-2018
Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Κ. ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την από
26.6.2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Αποδέχεται την από 26.6.2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας περί αποδοχής του προτεινόμενου
από τον Θ. Φάτσο εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ο συμβιβασμός συνιστάται στην ικανοποίηση μέρους
της οικονομικής απαίτησης του αιτούντα ευρώ 18.022,12 που αφορά επδικασθέν κεφάλαιο και μόνο,
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δυνάμει της υπ’ αριθ. 6403/2017 αμετάκλητης απόφασης του

Ειρηνοδικείου Αθηνών. Ο αιτών

παραιτείται από τόκους, έξοδα και δικαστικές δαπάνες. Ο συμβιβασμός αυτός είναι προς όφελος του
Δήμου, αφού το συνολικό επιδικασθέν κονδύλι συμπεριλαμβανομένων τόκων και δικαστικών εξόδων
ανέρχεται στις 30.000 ευρώ περίπου, οπότε για τι Δήμο υφίσταται ωφέλεια τουλάχιστον 12.000 ευρώ.
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων είκοσι δύο ευρώ και δώδεκα λεπτών (18.022,12) σε βάρος
του Κ.Α. 00.6492.0002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την πληρωμή του ανωτέρω
επιδικασθέντος κονδυλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 249/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 30.07.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

KΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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