
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 5η του µηνός  Μαρτίου του έτους 2013 
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
40/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 25-02-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 40/2013 
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

5/25-02-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                   
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Επί της αίτησης της Κοινοπραξίας µε επωνυµία “Κ/Ξ Τέττας Χρήστος – Πρίτσας 

Κων/νος περί συµβιβαστικής και εξώδικης επίλυσης διαφοράς µεταξύ του ∆ήµου 
Καρδίτσας και της εν λόγω Κοινοπραξίας 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και 

ώρα 9:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 4416/18-02-2013 

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 

(µετά από αναβολή της προγραµµατισθείσας για 22-2-2013 συνεδρίασης) η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 

3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

4) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος   

5) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος   

6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

   

 

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

παρόντες ήταν οι 6, 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 µετά από συζήτηση επί της αίτησης της Κοινοπραξίας µε επωνυµία 
“Κ/Ξ Τέττας Χρήστος – Πρίτσας Κων/νος” περί συµβιβαστικής και εξώδικης επίλυσης διαφοράς 
µεταξύ του ∆ήµου Καρδίτσας και της εν λόγω Κοινοπραξίας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την υπ'αριθ. πρωτ. 3780/8-2-2013 αίτηση της εδρεύουσας στην Καρδίτσα 
Κοινοπραξίας µε επωνυµία “Κ/Ξ Τέττας Χρήστος – Πρίτσας Κων/νος” 
 
2. Τη γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου Καρδίτσας Χρ. Καλιά, η οποία 
έχει ως εξής: 
“Α. Με την υπ΄αριθµ. 8818/2007 εργολαβική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καρδίτσας και 
της ως άνω Κοινοπραξίας ανατέθηκε σ΄αυτή η εκτέλεση του έργου «Σύστηµα 
επεξεργασίας νερού µε όζον» Το έργο εκτελέστηκε και παραλήφθηκε από το ∆ήµο 
Καρδίτσας. Όµως απέµεινε ως υπόλοιπο εργολαβικού ανταλλάγµατος το ποσό των 
35872,11€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ΄αριθµ. 59/2012 απόφασή της ψήφισε ισόποση πίστωση για 
την εξόφληση της οφειλής αυτής , πλην όµως δεν κατέστη δυνατή η εκταµίευση του 
ποσού αυτού λόγω άρνησης της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Νοµό Καρδίτσας να θεωρήσει 
το Χρηµατικό ένταλµα πληρωµής. Μετά από αυτή την εξέλιξη η εν λόγω Κοινοπραξία 
επέτυχε την έκδοση σε βάρος του ∆ήµου Καρδίτσας της υπ΄αριθµ. 388/2012 ∆ιαταγής 
πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας , την οποία επιχείρησε να εκτελέσει 
αναγκαστικά σε βάρος του ∆ήµου Καρδίτσας. Μάλιστα κοινοποίησε επιταγή προς πληρωµή 
µε επίσηµο αντίγραφο του α΄απογράφου εκτελεστού , µε την οποία επέτασσε το ∆ήµο 
Καρδίτσας να της καταβάλλει πέραν του κεφαλαίου (35872,11€) και επί πλέον ποσό 
(11341,53€) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη , τόκους και έξοδα αναγκαστικής 
εκτέλεσης της διαταγής αυτής.  
 Κατά της διαταγής πληρωµής και της επιταγής προς πληρωµή ασκήθηκε από το 
∆ήµο Καρδίτσας ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτελέσεως , οι οποίες εκκρεµούν προς 
εκδίκαση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας. 
Με την εν θέµατι αίτησή της η Κοινοπραξία ζητάει την συµβιβαστική επίλυση της 
διαφοράς παραιτούµενη όλων των κονδυλίων που συµποσούνται σε 11341,53€ 
αρκούµενη µόνο στην καταβολή του οφειλόµενου κεφαλαίου ποσού 35.872,11€.  

Β. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 περ. ιδ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης ορίζονται τα κάτωθι: «Άρθρο 72  

Οικονοµική επιτροπή - Αρµοδιότητες 
Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 
λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: «ιδ) αποφασίζει για 
το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντι-
κείµενο 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 ΑΡΘ. 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: « Άρθρο 871-Έννοια. 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:  
A) Είναι οµολογηµένη η οφειλή του ∆ήµου Καρδίτσας προς την αιτούσα Κοινοπραξία του 
ποσού των 35872,11€, ως υπόλοιπο εργολαβικού ανταλλάγµατος µε την προαναφερθείσα 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Η υποχρέωση του ∆ήµου Καρδίτσας για την 
καταβολή του ποσού αυτού θα απαγγελθεί από το αρµόδιο δικαστήριο είτε στα πλαίσια 
της διαταγής πληρωµής είτε στα πλαίσια άλλης δικαστικής διαδικασίας.  
Β) Ο ∆ήµος Καρδίτσας αποφεύγει την πληρωµή δικαστικών εξόδων και τόκων , που κατά 
τη συνήθη πορεία των πραγµάτων θα υποχρεώνονταν στα πλαίσια οιασδήποτε δικαστικής 
διαδικασίας να καταβάλει στην αντίδικό του Κοινοπραξία. 
Συνεπώς κατ΄ακολουθίαν των ανωτέρω έχω τη γνώµη ότι πρέπει να αχθείτε στη λήψη 
απόφασης για τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς µε την αποδοχή της εν θέµατι 
αίτησης της Κοινοπραξίας. 
 
3. Την πρόταση του κ. Προέδρου για αποδοχή της γνωµοδότησης του κ. Καλιά 
 
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ιδ του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 

 
αποφάσισε οµόφωνα 

 

Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αποδοχή της αίτησης της εδρεύουσας στην 
Καρδίτσα Κοινοπραξίας µε επωνυµία “Κ/Ξ Τέττας Χρήστος – Πρίτσας Κων/νος” και τη 
συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς µεταξύ της αιτούσας και του ∆ήµου Καρδίτσας για τους 
εξής λόγους: 
A) Είναι οµολογηµένη η οφειλή του ∆ήµου Καρδίτσας προς την αιτούσα Κοινοπραξία του 
ποσού των 35872,11€, ως υπόλοιπο εργολαβικού ανταλλάγµατος µε την προαναφερθείσα 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Η υποχρέωση του ∆ήµου Καρδίτσας για την 
καταβολή του ποσού αυτού θα απαγγελθεί από το αρµόδιο δικαστήριο είτε στα πλαίσια 
της διαταγής πληρωµής είτε στα πλαίσια άλλης δικαστικής διαδικασίας.  
Β) Ο ∆ήµος Καρδίτσας αποφεύγει την πληρωµή δικαστικών εξόδων και τόκων , που κατά 
τη συνήθη πορεία των πραγµάτων θα υποχρεώνονταν στα πλαίσια οιασδήποτε δικαστικής 
διαδικασίας να καταβάλει στην αντίδικό του Κοινοπραξία. 

 
 
 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
40/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

 
 


