
                                         

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 
2012 και ώρα 12:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
407/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις  04-09-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
407/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

23ο / 04-09-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε        
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                         
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Περί συµβιβαστικής και εξώδικης επίλυσης διαφοράς µεταξύ του ∆ήµου 
Καρδίτσας και του ∆ηµητρίου Παλαπέλα. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Τρίτη και ώρα 

12:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 20715/31-08-2012  έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   2) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος   

4  Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 
 



                                         
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση περί συµβιβαστικής και 
εξώδικης επίλυσης διαφοράς µεταξύ ∆ήµου Καρδίτσας και ∆ηµητρίου Παλαπέλα και  αφού 
έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Καραγιάννη Νικόλαου  η οποία έχει ως εξής: 
 Σύµφωνα µε την αριθµ.49/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
συστάθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή  για την εκτίµηση της κινητής περιουσίας του 
Κοινοτικού Ξενώνα Μητρόπολης που αποτελείται από τους:  
    1) Καραγιάννη  Νικόλαο, Αντιδήµαρχο 
    2) Καρκαλέτση Θεοδώρα, δηµοτική σύµβουλο 
    3) Γιοβάνη        Γεώργιο, δηµοτικό σύµβουλο 
    4) Τσαντήλα     Βασίλειο, δηµοτικό σύµβουλο 
    5) Κουκουζέλη  Λάµπρο, πρόεδρο Τ.Κ.Μητρόπολης 
 
    Η  ανωτέρω επιτροπή συνεδρίασε στις 12-3-2012,21-4-2012,8-5-2012 και 15-5-2012 
προκειµένου να εκτιµήσει την αξία των αντικειµένων που τοποθετήθηκαν στον Ξενώνα, µε 
δαπάνες του κ. Παλαπέλα ∆ηµήτριου, τότε µισθωτή του ακινήτου στον οποίο όµως, 
σύµφωνα µε την αριθ.91/2010 διαταγή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας και την 
αριθ.1709/2011 έκθεση του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, έγινε 
έξωση από τον  «Κοινοτικό Ξενώνα Μητρόπολης». 
    Η επιτροπή παρέλαβε από τον κ.Παλαπέλα ∆ηµήτριο, για την κινητή περιουσία, 
τιµολόγια ύψους 220.570,19 ευρώ. 
    Μετά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ο κ.Παλαπέλας ζήτησε από την επιτροπή 
να σταµατήσει το έργο της και ο ίδιος  να πάρει τα κινητά του πράγµατα από τον ξενώνα. 
    Στη συνέχεια  όµως, ενώπιον των µελών της επιτροπής, ζήτησε από την επιτροπή να 
συνεχίσει το έργο της εκτίµησης. 
    Κατόπιν, και ενώ η επιτροπή ολοκλήρωνε το έργο της, ο κ. Παλαπέλας ∆ηµήτριος  
παρέλαβε από τον «Ξενώνα»  αντικείµενα αξίας 17.972,00 ευρώ, τα οποία ήταν 
τιµολογηµένα. Επιπλέον πήρε και άλλα αντικείµενα αξίας 12.000,00 ΕΥΡΏ περίπου, τα 
οποία δεν έχουν τιµολογηθεί. 
    Κατά  την αποµάκρυνση των αντικειµένων από τον Ξενώνα η επιτροπή διαπίστωσε, 
µετά από επιτόπια  αυτοψία, ότι προκλήθηκαν και κάποιες φθορές οι οποίες όπως εκτίµησε 
αποµειώνουν την αξία µίσθωσης του Ξενώνα. 
    Στις 14 του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ΄αριθ.14548/12-6-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του κ.Καραγιάννη, Αντιδηµάρχου του ∆ήµου Καρδίτσας, συνήλθε σε τακτική, 
τελική, συνεδρίαση η διαπαραταξιακή επιτροπή. 
  Μετά από διαλογική συζήτηση, η επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα να γίνει συµψηφισµός 
του χρέους του κ.Παλαπέλα ∆ηµητρίου  συνολικού ύψους 162.278,26 ευρώ, πλέον των 
νόµιµων τόκων, όπως αυτό προκύπτει από την αρ.609/2011 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και να µην επιτραπεί στον κ.Παλαπέλα να πάρει κανένα άλλο αντικείµενο από 
τον Ξενώνα. 
  Ο κ.Παλαπέλας εξέφρασε την διαφωνία του και αποχώρησε. 
  Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:  
  Α) να γίνει συµψηφισµός του χρέους του κ. Παλαπέλα ∆ηµητρίου συνολικού ύψους 
162.278,26 ευρώ, πλέον των νόµιµων τόκων, µε τα τιµολόγια που προσκόµισε ο κ. 
Παλαπέλας και αφορούν δαπάνες του για τον εξοπλισµό του ξενώνα. 
 
  Β ) να  µην επιτραπεί στον κ. Παλαπέλα να πάρει κανένα άλλο αντικείµενο από τον 
Ξενώνα. 
 
 



                                         
2.Την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Καρδίτσα κ. Καλλιά Χρήστου 
περί της δυνατότητας συµβιβαστικής και εξώδικης επίλυσης διαφοράς µεταξύ του ∆ήµου 
Καρδίτσας και του ∆ηµητρίου Παλαπέλα µε τον συµψηφισµό της απαίτησης του ∆ήµου 
Καρδίτσας για καταβολή οφειλοµένων µισθωµάτων µε την απαίτηση του ∆ηµητρίου 
Παλαπέλα για την πληρωµή από το ∆ήµο Καρδίτσας της αξίας του κινητού εξοπλισµού 
ιδιοκτησίας του, που θα παραµείνει στον  Κοινοτικό Ξενώνα Μητρόπολης η οποία έχει ως 
εξής: σύµφωνα µε την παρ.1 περ. ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική για την Τοπ.Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης ορίζονται τα κάτωθι: «΄Αρθρο 72 

Οικονοµική επιτροπή-Αρµοδιότητες 

 1.Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 
λειτουργίας του ∆ήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: «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». 

ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Ι∆ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.5 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.6 ΤΟΥ 
Ν.4071/12,ΦΕΚ-85 Α/11-4-12, ενώ στα εδάφια 1 και 3 της παραγράφου 2 του ιδίου ως 
άνω άρθρου ορίζονται τα εξής: «2.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. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει 
και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δηµοτικό συµβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειµένου 
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούµενης 
παραγράφου». 

Τέλος στο άρθρο 871 του Αστικού Κώδικα ορίζονται τα εξής: «΄Αρθρο 871-΄Εννοια. Με 
τη σύµβαση του συµβιβασµού οι συµβαλλόµενοι διαλύουν  µε αµοιβαίες υποχωρήσεις µια 
φιλονικία τους ή µια αβεβαιότητα για κάποια έννοµη σχέση. Με αβέβαιη σχέση 
εξοµοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση». 

Η συµβιβαστική επίλυση της ανωτέρω διαφοράς κρίνεται συµφέρουσα για το ∆ήµο 
Καρδίτσας  για τους παρακάτω λόγους: α)Τα οφειλόµενα από τον ∆ηµήτριο Παλαπέλα στο 
∆ήµο Καρδίτσας µισθώµατα ανέρχονται στο ποσό των 162.278,2 ευρώ πλέον των 
νοµίµων προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής. Ο ίδιος καθώς και ο εγγυητής του 
στερούνται οιασδήποτε περιουσίας, την οποία ο ∆ήµος Καρδίτσας θα µπορούσε να 
κατάσχει και να την εκπλειστηριάσει, ώστε να εισπράξει το ποσό της  εν λόγω οφειλής. 

Πρόκειται εποµένως περί ολοφάνερα επισφαλούς απαίτησης του  ∆ήµου Καρδίτσας. 

Β) Η αξία των κινητών πραγµάτων, µε τα οποία ο ∆ηµήτριος Παλαπέλας εξόπλισε τον 
Κοινοτικό Ξενώνα Μητρόπολης και τα οποία θα παραµείνουν στο µίσθιο  ανέρχεται 
σύµφωνα µε την από 28-6-2012 εκτίµηση της ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου στο ίδιο ποσό. 

Γ) Με τον συµψηφισµό των εκατέρωθεν απαιτήσεων ο ∆ήµος Καρδίτσας ωφελείται 
αφενός µεν διότι διαφορετικά δεν θα µπορούσε να εισπράξει τα οφειλόµενα  µισθώµατα 
από τον Παλαπέλα ∆ηµήτριο και τον εγγυητή του, ελλείψει σχετικής περιουσίας, 
αφετέρου µε την παραµονή του κινητού εξοπλισµού στον Ξενώνα, χωρίς χρονοβόρες 
αντιδικίες για το ποιος τον δικαιούται, την πώλησή του µε πλειστηριασµό και την πολύ 
πιθανή επίτευξη µικροτέρου εκπλειστηριάσµατος διευκολύνεται τόσο η ταχύτερη 
εκµίσθωση του Ξενώνα όσο και η επίτευξη υψηλότερου µισθώµατος, αφού ο Ξενώνας θα 
εκµισθωθεί µε όλο τον εξοπλισµό του, έτοιµος για λειτουργία. 

 Συνεπώς κατ΄ακολουθίαν των ανωτέρω έχω τη γνώµη ότι πρέπει να  αχθείτε στη λήψη 
απόφασης για τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς µε τον συµψηφισµό των 
εκατέρωθεν απαιτήσεων. 



                                         
 
3.Την πρόταση του κ. Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής  για συµψηφισµό του χρέους 
του κ. Παλαπέλα ∆ηµήτριου συνολικού ύψους 162.278,26 € πλέον των νόµιµων τόκων 
και να µην επιτραπεί στον κ. Παλαπέλα ∆ηµήτριο να πάρει κανένα άλλο αντικείµενο από  
τον Ξενώνα.                                                                                                                            
4. Τις διατάξεις της παρ.1 περ. ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
για την Τοπ.Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση-Πρόγραµµα Καλλικράτης 
5.Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6  του  Ν.4071/12,ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 
 

                      Αποφάσισε οµόφωνα 
 

   Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον εξώδικο συµβιβασµό µεταξύ του ∆ήµου 
Καρδίτσας και του ∆ηµητρίου Παλαπέλα σχετικά µε τον Κοινοτικό Ξενώνα Μητρόπολης. 
Συγκεκριµένα   το συµψηφισµό της απαίτησης του ∆ήµου Καρδίτσας για καταβολή από 
τον ∆ηµήτριο Παλαπέλα  οφειλοµένων µισθωµάτων από τον Κοινοτικό Ξενώνα 
Μητρόπολης (τα οφειλόµενα από τον ∆ηµήτριο Παλαπέλα στο ∆ήµο Καρδίτσας µισθώµατα 
ανέρχονται στο ποσό των 162.278,2 ευρώ πλέον των νοµίµων προσαυξήσεων 
εκπρόθεσµης καταβολής) µε την απαίτηση του ∆ηµητρίου Παλαπέλα για την πληρωµή 
από το ∆ήµο Καρδίτσας της ίδιας αξίας ( 162.278,2 €) του κινητού εξοπλισµού ιδιοκτησίας 
του , που θα παραµείνει στον  Κοινοτικό Ξενώνα Μητρόπολης . 
   Να µην επιτραπεί στον κ. Παλαπέλα ∆ηµήτριο να πάρει κανένα αντικείµενο από  τον 
Ξενώνα. 
 
 
Σηµείωση: Κατά τη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης απουσίαζε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Αρχοντής ∆ηµήτριος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό        
407/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα 06 -  09-  2012 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 

 
 

  


