
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 207/2017  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα ∆ευτέρα 20-11-2017 και ώρα 10:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 
40373/14-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα 
µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10  για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικής µε την αίτηση εξωδικαστικού συµβιβασµού της εταιρείας µε τίτλο: “ΤΑΡΤΑΡΑ 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ- CATERING’’ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
9. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε 
την υπ’αριθµ 39681/8-11-2017 γνωµοδοτηση του ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιος 
Λιάκος,  εισηγείται τα κάτωθι: 
 «Στις 13/9/2017 επιδόθηκε στον ∆ήµο η υπ’ αριθµ. 102/2017 διαταγή πληρωµής της Ο.Ε. µε την επωνυµία 
“ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ-CATERING” και η από 12/9/2017 επιταγή προς εκτέλεση, βάσει 
της οποίας επιτάσσεται ο ∆ήµος όπως καταβάλλει το ποσό των 53.440,95 ευρώ στην ανωτέρω. Με την υπ’ 
αριθµ. 179/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η άσκηση ανακοπής κατά της 
συγκεκριµένης διαταγής πληρωµής. Εν συνεχεία η ανωτέρω εταιρεία κατέθεσε προς τον ∆ήµο Εορδαίας αίτηση 
εξωδικαστικού συµβιβασµού µε την οποία αιτείται την εξόφληση του ποσού που τιµολογήθηκε χωρίς τόκους 
υπερηµερίας. Η εκδίκαση της ανακοπής του ∆ήµου προσδιορίστηκε για τη δικάσιµο της 27-9-2018. Η αντίδικος 
εταιρεία βάσει του αιτήµατος της παραιτείται από το δικαίωµα να διεκδικήσει τόκους υπερηµερίας που 
περιέχονται στην από 12/9/2017 επιταγή της προς εκτέλεση ύψους 2.184,10 ευρώ. Επιπλέον δε σε περίπτωση 
εξωδικαστικού συµβιβασµού ο ∆ήµος θα απαλλαγεί από καταβολή τόκων ύψους 4.000 ευρώ και πλέον, εάν η 
εκδίκαση δεν καθυστερήσει λόγω αναβολών ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων και µεγαλυτέρου ποσού εάν 
παρατηρηθούν και άλλες καθυστερήσεις. Εποµένως σε περίπτωση εξωδικαστικού συµβιβασµού το όφελος του 
∆ήµου λόγω παραίτησης από την διεκδίκηση των τόκων της αντιδίκου θα είναι πάνω από 6.000 ευρώ. 
Περαιτέρω επειδή το έργο της σίτισης των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας σχολικού έτους 
2016-2017 έχει παρασχεθεί από την αντίδικο, η ανακοπή του ∆ήµου έχει πολύ λίγες πιθανότητες ευδοκίµησης. 
Κατόπιν των δεδοµένων αυτών καθίσταται επ’ ωφελεία του ∆ήµου και είναι επιτρεπτή τυχόν απόφαση περί 
εξωδικαστικού συµβιβασµού µε την αντίδικο εταιρεία, υπό την προϋπόθεση παραίτησης της από το σύνολο 
των τόκων υπερηµερίας που έχουν γεννηθεί µέχρι σήµερα και θα γεννηθούν µέχρι την ολοσχερή εξόφληση 
του κεφαλαίου της ανωτέρω διαταγής πληρωµής.» 
Επίσης θέτω υπόψη σας την υπ’αριθµ 37834/24-10-2017 αίτηση της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ CATERING» στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: 
«…….Η επιχείρησή µας, µε δεδοµένη τη µέχρι σήµερα άριστη συνεργασία µαζί σας παρείχε υπηρεσίες σίτισης 
των µαθητών του Μουσικού σχολείο Πτολεµαΐδας για το σχολ. έτος 2016-2017, συνολικής Αξίας 
48.756,25€…..  Όπως γνωρίζετε έχω εκδώσει εναντίον του ∆ήµου Εορδαίας την υπ’αριθµ 101/2017 ∆ιαταγή 
Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης. …..Κατά της άνω απόφασης ο ∆ήµος άσκησε την µε 
αριθµό πράξης κατάθεσης 249/2017 ανακοπή  η οποία πρόκειται να εκδικαστεί ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κοζάνης  κατά τη δικάσιµο της 27/9/2018,γεγονος το οποίο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 
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ανάπτυξης και λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς για τις εν λόγω δαπάνες έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις 
προς τρίτους, παρακαλούµε να κάνετε δεκτό το αίτηµα για επίλυση της διαφοράς µας µε εξωδικαστικό 
συµβιβασµό, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στις ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις εξοικονοµώντας χρόνο 
και χρήµατα αµφότεροι. Επειδή συντρέχουν   οι αντικειµενικές προϋποθέσεις του εξωδικαστικού συµβιβασµού 
αιτούµαστε την εξόφληση του ποσού του τιµολογήθηκε χωρίς τόκους υπερηµερίας.» 
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Oικονοµική επιτροπή, ως όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 
λειτουργίας του δήµου, αποφασίζει  κατ’εφαρµογή του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 περ ιδ)  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, 
(αντικαταστάθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012), ως εκ τούτου προτείνω να διαβιβασθεί η 
µε αριθµ πρωτ 37834/24-10-17 αίτηση της Ο.Ε. µε την επωνυµία “ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ-CATERING” , περί εξωδικαστικού συµβιβασµού στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη σχετικής 
απόφασης, καθώς και να µην παραστεί ο ∆ήµος Εορδαίας κατά την εκδίκαση της ανακοπής του κατά της 
ανωτέρω εταιρείας και της υπ΄αρίθµ 102/2017 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης , 
η άσκηση της οποίας ελήφθη µε την υπ΄αρίθµ  179/2017 Α.Ο.Ε  και η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί 
στις 27-9-2018, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 περ ιδ) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.5 του 
άρθρου 6 του Ν.4071/2012 . 
2. Την υπ΄αρίθµ  39681/8-11-2017 γνωµοδότηση  του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας 
3. την υπ’αριθµ 45351/12-11-2013 εγκ ΥΠΕΣ 
4. την υπ’αριθµ 37834/24-10-2017 αίτηση της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ CATERING» 
5. την 179/2017 ΑΟΕ 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Να µην παραστεί ο ∆ήµος Εορδαίας κατά την εκδίκαση της ανακοπής του κατά της ανωτέρω εταιρείας και 
της υπ΄αρίθµ 102/2017 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, η άσκηση της οποίας 
ελήφθη µε την υπ΄αρίθµ  179/2017 Α.Ο.Ε  και η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 27-9-2018, ενώπιον 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης. 
2. ∆ιαβιβάζει  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας , κατ’εφαρµογή του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
& της υπ’αριθµ 45351/12-11-2013 εγκ ΥΠΕΣ, την µε αριθµ πρωτ 37834/24-10-17 αιτηση της “ΤΑΡΤΑΡΑ 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ-CATERING” ,καθώς η διαπίστωση εάν συντρέχουν οι αντικειµενικές 
προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει ο δήµος την οδό του  εξωδικαστικού συµβιβασµού, εναπόκειται στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου λόγω του ότι η απαίτηση υπερβαίνει το ποσό των 
30.000,00 ευρώ, όπως ορίζεται µε την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 . 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  207/2017. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
Γεωργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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