
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 75/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-3-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), 
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 6588/13-
3-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 
το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει 
και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Εξέταση της υπ’αριθµ. 2206/30-1-2020 αίτησης του ∆ηµοκράτη Θεοδοσιάδη και λήψη απόφασης σχετικής µε 
την άσκηση ή µη εξωδικαστικού συµβιβασµού, κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε, την υπ’αριθµ 2983/6-2-2020 
εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ.Ευθ. Λιακου η οποία έχει ως εξής: 
«Ο ∆ηµοκράτης Θεοδοσιάδης του Ηρακλή δυνάµει της υπ’ αριθµ. 16912/28-9-2019 σύµβασης µεταξύ του και 
του ∆ήµου Εορδαίας εκτέλεσε έργο που αφορούσε εργασίες τοποθέτησης, σύνδεσης και καλής λειτουργίας 
της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο χώρο της Εµποροπανηγύρεως Πτολεµαΐδας, ύψους 9.424 ευρώ. Ενώ 
εκτέλεσε το έργο εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης όπως ισχυρίζεται, ο ∆ήµος 
Εορδαίας δεν του κατέβαλλε το οφειλόµενο ποσό. 
    Με την παρούσα αίτησή του ζητεί την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς υπό τον όρο της µη ασκήσεως 
αγωγής ενώπιον των αστικών δικαστηρίων και της παραίτησης του από το ποσό των τόκων υπερηµερίας 
που πρόκειται να του επιδικαστούν. 
   Κρίσιµο στοιχείο για την ευδοκίµηση ή όχι της αγωγής του αντιδίκου είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν 
εκτελεστεί ή όχι οι εργασίες που αναφέρονται στην υπ' αριθµ. 16912/28-9-2019 σύµβαση µεταξύ του και του 
∆ήµου Εορδαίας. Για το λόγο αυτό κρίνω σκόπιµο να ζητηθεί από τους επιβλέποντες το εν λόγω έργο να 
βεβαιώσουν εγγράφως εάν έχουν εκτελεστεί οι εν λόγω εργασίες. Εάν οι εργασίες έχουν εκτελεστεί η 
πιθανότητα να απορριφθεί η αγωγή του αντιδίκου είναι µηδαµινές και είναι επ' ωφελεία του ∆ήµου ο 
αιτούµενος εξωδικαστικός συµβιβασµός. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 9 της σύµβασης είναι αδιάφορο το εάν 
έγινε παραλαβή των εργασιών από την επιτροπή παραλαβής του έργου, καθώς δυνάµει της παρ. 3 του 
άρθρου αυτού αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του 
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παραδοτέου έργου από τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο µε 
παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. Είναι αυτονόητο ότι η αρµόδια 
υπηρεσία πρέπει να ενηµερώσει εγγράφως για το εάν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο µε 
παρατηρήσεις. 
   Κατόπιν των δεδοµένων αυτών καθίσταται επ' ωφελεία του ∆ήµου και είναι επιτρεπτή τυχόν απόφαση περί 
εξωδικαστικού συµβιβασµού µε τον αντίδικο εταιρεία, υπό την προϋπόθεση οι επιβλέποντες του έργου να 
βεβαιώσουν εγγράφως εάν έχουν εκτελεστεί οι εργασίες που αναφέρονται στην υπ' αριθµ. 16912/28-9-2019 
σύµβαση µεταξύ του και του ∆ήµου Εορδαίας.» 
 Ο Αντιπρόεδρος προτείνει  την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς υπό τον όρο της µη ασκήσεως αγωγής 
ενώπιον των αστικών δικαστηρίων και της παραίτησης του από το ποσό των τόκων υπερηµερίας που 
πρόκειται να του επιδικαστούν. ∆ιότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου  παρήλθε χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του παραδοτέου έργου από τον 
οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις, ως εκ 
τούτου η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Τα µέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου & Στ.Μπίγγας ψήφισαν αρνητικά µε σχετικό email λογω ελλιπών 
δεδοµένων στην παροχή της σχετικής υπηρεσίας , ο Κυρ. Αντωνιάδης , ∆ηµ. Σποντης & Ευσ. Κοκκινιδης 
ψήφισαν θετικά µε σχετικό email , ο ∆ηµ. Καρακασίδης ψήφισε θετικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 
και η Ζαφ. Σεβαστού ψήφισε θετικά. 

                                          Αριθµ. Απόφ. 75/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19  

2. την υπ’αριθµ 2983/6-2-2020 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

1. Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό , µε την καταβολή του ποσού ύψους 9.424,00 ευρώ προς τον 
∆ηµοκράτη Θεοδοσιάδη του Ηρακλή , δυνάµει της υπ’αριθµ 16912/28-9-2019 σύµβασης µεταξύ του και του 
∆ήµου Εορδαίας , που αφορούσε εργασίες τοποθέτησης, σύνδεσης και καλής λειτουργίας της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης στο χώρο της Εµποροπανηγύρεως Πτολεµαΐδας. 
2. Το ποσό των 9.424,00 ευρω µε ΦΠΑ , θα καταβληθεί στον αιτούντα από τον ∆ήµο Εορδαίας , υπό τον όρο 
ότι  θα δηλώσει εγγράφως ότι δεν θα ασκήσει αγωγή ενώπιον των αστικών δικαστηρίων και της παραίτησης 
του από το ποσό των τόκων υπερηµερίας που είναι δυνατόν να του επιδικαστούν, θα βαρύνει τον ΚΑ 
70.8112.0000  του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, σχετ η υπ’αριθµ 205/2020 ΑΑΥ. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 75/2020. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4.Αθηνά Τερζοπουλου  
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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