
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 98/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-5-2020 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 8815/11-
5-2020 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την αίτηση της Εταιρείας µε την επωνυµία « Κιλας Γεωργιος & ΣΙΑ Ε.Ε.»  για 
εξωδικαστική επίλυση διαφοράς. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 2. Κοκκινιδης Ευστάθιος 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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 1092/17-1-2020 
εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ.Ευθ. Λιακου η οποία έχει ως εξής: 
« Η εταιρεία µε την επωνυµία “ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” κατέθεσε ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου 
∆υτικής Μακεδονίας την υπ' αριθµ. 37/2017 αγωγή της κατά του ∆ήµου Εορδαίας, ζητώντας την καταβολή 
ποσού 26.597 ευρώ για πρόσθετες υπερσυµβατικές εργασίες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική 
µελέτη. Η αγωγή της ανωτέρω εταιρείας αφορά το έργο µε τίτλο “Αντικατάσταση αποχετευτικών αγωγών στο 
∆ήµο Μουρικίου”, το οποίο ανέλαβε αυτή να κατασκευάσει µε το από 13-3-2013 συµφωνητικό µε τον ∆ήµο 
Εορδαίας. Εν συνεχεία µε προφορική συµφωνία µεταξύ του αναδόχου και της ∆ηµάρχου Εορδαίας το έργο 
επεκτάθηκε στην άµεση εκτέλεση υπερσυµβατικών εργασιών, χωρίς όµως να τηρηθούν οι νόµιµες 
διατυπώσεις, ήτοι να προηγηθεί διαγωνισµός και να υπογραφεί σχετική σύµβαση. Η ανάδοχος προχώρησε 
στις εργασίες χωρίς όµως να µπορέσει να πληρωθεί γι' αυτές, διότι δεν ακολουθήθηκε η νόµιµη διαδικασία 
υπογραφής έγγραφης σύµβασης για τις υπερσυµβατικές εργασίες. Το έργο περαιώθηκε και παρελήφθη 
οριστικά µε το από 31-8-2015 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ' 
αριθµ. 8/2018 απόφαση του Πενταµελούς Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας, το οποίο έκρινε ότι για την διαφορά 
αυτή αρµοδιότητα έχουν τα διοικητικά δικαστήρια. Η αντίδικος εταιρεία προτίθεται να ασκήσει εκ νέου την 
ίδια αγωγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
    Με την παρούσα αίτησή της ζητεί την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς υπό τον όρο της µη ασκήσεως 
νέας αγωγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και της παραίτησης της από το ποσό των τόκων 
υπερηµερίας που πρόκειται να της επιδικαστούν και επιπλέον ποσοστού 20% από το κεφάλαιο, ήτοι να 
περιοριστεί η απαίτησή της στο ποσό των 22.000 ευρώ. 
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   Κρίσιµο στοιχείο για την ευδοκίµηση ή όχι της αγωγής της αντιδίκου είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν 
εκτελεστεί ή όχι οι εργασίες που αναφέρει στην υπ' αριθµ. 37/2017 αγωγή της. Για το λόγο αυτό κρίνω 
σκόπιµο να ζητηθεί από τους επιβλέποντες το εν λόγω έργο να βεβαιώσουν εγγράφως εάν έχουν εκτελεστεί 
και παραληφθεί οι εν λόγω εργασίες. Εάν οι εργασίες έχουν εκτελεστεί η πιθανότητα να απορριφθεί η αγωγή 
της αντιδίκου είναι µηδαµινές και είναι επ' ωφελεία του ∆ήµου ο αιτούµενος εξωδικαστικός συµβιβασµός. 
   Κατόπιν των δεδοµένων αυτών καθίσταται επ' ωφελεία του ∆ήµου και είναι επιτρεπτή τυχόν απόφαση περί 
εξωδικαστικού συµβιβασµού µε την αντίδικο εταιρεία, υπό την προυπόθεση οι επιβλέποντες του έργου να 
βεβαιώσουν εγγράφως εάν έχουν εκτελεστεί οι εργασίες που αναφέρονται στην υπ' αριθµ. 37/2017 αγωγή 
της εταιρείας “ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”» 
Η ∆/νση Τεχν. Υπηρεσιών στο  υπ’ αριθ.  6800/16-3-2020 έγγραφό της αναφέρει τα εξής: 
Θέµα: Εκτέλεση υπερσυµβατικών εργασιών 
Σχετ.: α) Το 3530/12-2-2020 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής 
Σας γνωρίζουµε ότι: 
Με το από 13-3-2013 Συµφωνητικό µεταξύ της ∆ηµάρχου Εορδαίας και της Ε.Ε. ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 
ανέλαβε η δεύτερη την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Αντικατάσταση αποχετευτικών αγωγών στο ∆ήµο 
Μουρικίου». Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο κ. Κωνσταντινίδης Ιωάννης Πολιτ. Μηχ. Τ.Ε. Εν συνεχεία µε 
προφορική συµφωνία µεταξύ του αναδόχου και της ∆ηµάρχου εκτελέστηκαν πρόσθετες υπερσυµβατικές 
εργασίες, χωρίς την τήρηση τυπικών διαδικασιών (διαγωνισµός, σύµβαση). Οι εργασίες αυτές εκτελέστηκαν 
αφού δόθηκαν στον ανάδοχο προφορικές διαβεβαιώσεις από την τότε ∆ήµαρχο για µελλοντική πληρωµή 
τους. 
Σύµφωνα µε όσα ίσχυαν τότε, ο ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται αµοιβή για εργασίες που εκτέλεσε άτυπα 
πέραν των προβλεποµένων στη σύµβαση, εκτός κι αν µεταγενέστερα εγκριθούν ή τις αποδεχθεί ως αναγκαίες 
ο Κύριος του έργου. Σύµφωνα µε όσα γνωρίζουµε, οι υπερσυµβατικές εργασίες δεν πληρώθηκαν, παρ’ ότι 
εκτελέστηκαν έντεχνα και παραλήφθηκαν οριστικά την 31-8-2015. Όµως το πρωτόκολλο παραλαβής αφενός 
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως έγκριση εκτέλεσης των εργασιών αυτών και αφετέρου δεν µπορούσε να 
αναβληθεί, καθ’ όσον θα µπορούσε να γίνει αυτοδίκαια παραλαβή. 
Οι υπερσυµβατικές εργασίες που εκτέλεσε ο ανάδοχος, µετά από την προφορική συµφωνία µε την ∆ήµαρχο, 
εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα, που υπογράφει ο επιβλέπων του έργου.» 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά , όπως και ο κ. Καρακασιδης κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας. 
 

                                          Αριθµ. Απόφ. 98/2020 

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 1092/17-1-2020 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου  

3. το υπ’αριθµ 6800/16-3-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1. Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό , µε την καταβολή του ποσού ύψους 22.000 ευρώ προς την εταιρεία 
µε την επωνυµία «ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  , δυνάµει της υπ’αριθµ. 37/2017 αγωγής της κατά του ∆ήµου 
Εορδαίας ενώπιων του Πενταµελούς Εφετείου ∆υτ. Μακεδονίας, για πρόσθετες υπερσυµβατικές εργασίες που 
εκτέλεσε και δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική µελέτη του έργου µε τίτλο: « Αντικατάσταση αποχετευτικών 
αγωγών ∆ηµου Μουρικίου» το οποίο ανέλαβε να κατασκευάσει µε την από 13-3-2013 σύµβαση µε το ∆ήµο 
Εορδαίας.   
2. Το ποσό των 22.000 ευρώ  , θα καταβληθεί στην αιτούντα εταιρεία από τον ∆ήµο Εορδαίας , υπό τον όρο  
της µη ασκήσεως νέας αγωγής ενώπιων των διοικητικών δικαστηρίων και της παραίτησης της από το ποσό των 
τόκων υπερηµερίας που τυχόν να της επιδικαστούν και επιπλέον ποσοστού 20% από το κεφάλαιο , ήτοι  η 
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απαίτηση της είναι το προαναφερθέν και µόνο πόσο , θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6492.0000  του προϋπολογισµού 
οικ. έτους 2020. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 98/2020. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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