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Από το αριθ.2/21-1-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 25

Περίληψη
Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και του
Μ.Μ μετά την έκδοση της αριθμ.42/2019 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.1554/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, (Δημάρχου
Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την προεδρία τού
Εμμανουήλ Φανουράκη (Αντιδημάρχου Ξάνθης), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ηλιάδης Θωμάς (αναπλ)
9. Σταυρακάρας Παναγιώτης
5. Μελισσόπουλος Σάββας (αναπλ)
10. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο
για την απουσία του και στη θέση κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Θωμάς Ηλιάδης
Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 3ου θέματος και ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας αποχώρησε κατά τη
συζήτηση του 15ου θέματος
Ο Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Φανουράκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.1370/16-1-2020 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σας καταθέτω την από 16-1-2020 γνωμοδότηση περί συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ’
άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, με την οποία θεμελιώνεται νομικά η δυνατότητα της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ξάνθης να προχωρήσει στην λήψη απόφασης περί συμβιβασμού μετά του κ. Μεμέτ Μπελιούκ
και στην παραίτηση από την ήδη ασκηθείσα έφεσή μας, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθεί και αυτός
από την δική του έφεση, δια κατάθεσης δικογράφου στην γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου και
επίδοσης αυτού στον Δήμο Ξάνθης, καθώς και από κάθε άλλο ένδικο μέσο, μέχρι την εξόφλησή του.
Δυνάμει της με αριθμό 42/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, διατάχθηκε o
Δήμος Ξάνθης να καταβάλει στον Μπελιούκ Μεμέτ του Σαλή, το ποσό των 19.359 Ευρώ ως αμοιβή του για
εκτέλεση διάφορων έργων στον πρώην Δήμου Σταυρούπολης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην απόφαση.
Επιπλέον, επιδίκασε το ποσό των 600 Ευρώ ως δικαστικά έξοδα και αναγνώρισε τόκους επί του κεφαλαίου
ποσοστού 6% από την επίδοση της πρώτης όμοιας αγωγής του (Μ.Τ. 126/12-9-2013), ήτοι από την 14-92013 και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ξάνθης στις 17-72019. Κατά της απόφασης αυτής και δεδομένου ότι ο κ. Μεμέτ Μπελιούκ είχε ήδη ασκήσει έφεση στις 9-92019, με ορισμό δικασίμου 20-3-2020, ο Δήμος Ξάνθης άσκησε και αυτός έφεση, μετά την λήψη της με
αριθμό 148/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.
Ο κ. Μπελιούκ Μεμέτ ζήτησε με την από 15-1-2020 (Α.Π.: 1180) αίτησή του προς τον Δήμο Ξάνθης,
την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, προτείνοντας την καταβολή σε αυτόν του ποσού των 19.350 ευρώ,
χωρίς τόκους (που ανέρχονται κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του σε 7.360,53 ευρώ) και χωρίς
τα δικαστικά έξοδα (ύψους 600 ευρώ). Ητοι τον περιορισμό της απαίτησής του από 27.319,53 ευρώ στο
ποσό των 19.359 ευρώ. Ενώ αρχικά με την αγωγή κατά του Δήμου Ξάνθης, αιτούνταν να του καταβληθεί το
ποσό των 100.148 ευρώ, ως αμοιβή του για εκτέλεση διάφορων έργων στον πρώην Δήμο Σταυρούπολης
(ήδη Δήμο Ξάνθης), όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην αίτησή του αλλά και στην αγωγή του. Δυνάμει
της με αριθμό 42/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, διατάχθηκε o Δήμος Ξάνθης να
καταβάλει στον Μπελιούκ Μεμέτ, το ποσό των 19.359 Ευρώ και επιδίκασε το ποσό των 600 Ευρώ ως
δικαστικά έξοδα, ενώ αναγνώρισε τόκους από την 14-9-2013 και μέχρις εξοφλήσεως, κάνοντας δεκτούς
κάποιους από τους ισχυρισμούς μας και περιορίζοντας έτσι σημαντικά την αρχική του απαίτηση.
Η πρόταση του αιτούντος για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, με την καταβολή του μόνο του
ποσού του κεφαλαίου που επιδικάστηκε (19.350 ευρώ), πολύ κατώτερου του ποσού που αρχικά ζητούσε
(100.048 ευρώ), αλλά και του ποσού που επιδικάστηκε, εάν συνυπολογίσουμε τους τόκους και τα δικαστικά
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έξοδα (27.319,53 ευρώ), αποτελεί διέξοδο για την επίλυση της διαφοράς και μπορεί να κριθεί ως
συμφέρουσα και επωφελής για τον Δήμο. Δεδομένων τούτων κρίνεται δυνατή δε επίλυση της διαφοράς που
προέκυψε με τον αιτούντα στο ποσό που προτείνει.
Επειδή οι λόγοι της έφεσής μας ήταν κατά κύριο λόγο η μείωση των τόκων και η μείωση της
δικαστικής δαπάνης, ενώ η εκτέλεση των έργων δεν ήταν εφικτό να αμφισβητηθεί με ορισμένο τρόπο,
καθώς η Νομική Υπηρεσία και γενικότερα ο Δήμος δεν διέθετε κανένα έγγραφο στοιχείο (καθώς οι
συμβάσεις ήταν άτυπες), ενώ ο αιτών με μάρτυρες απέδειξε στο Δικαστήριο την εκτέλεση των
περισσότερων από αυτά τα έργα και πέτυχε την έκδοση απόφασης με το ανωτέρω διατακτικό.
Επειδή το πρωτόδικο Δικαστήριο δικαίωσε εν μέρει το Δήμο Ξάνθης, διότι, δεν αποδέχθηκε όλους
τους ισχυρισμούς του αντιδίκου και επιδίκασε την αμοιβή του (ημερομίσθια) με βάση τα κοινώς γνωστά ως
κρατούντα στις συναλλαγές και όχι με τις τιμές που αυτός ζητούσε και έκρινε ότι πράγματι ο πλουτισμός
επήλθε υπέρ του Δήμου Ξάνθης, δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις εργασίες που περιγράφονταν στην
αγωγ
ή εκτελέσθηκαν υπέρ του πρώην Δήμου Σταυρούπολης (ήδη Δήμου Ξάνθης) που είναι και ο μόνος που
ωφελήθηκε σε βάρος της περιουσίας του αντιδίκου, καθώς στη συνέχεια έκανε αναμφισβήτητα χρήση όλων
αυτών των έργων.
Επειδή η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά
μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του δήμου, δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του ενάγοντος, η
δαπάνη του δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους.
Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του
ενάγοντος, η αποδοχή τέτοιου συμβιβασμού εκ μέρους του δήμου συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας
αυτού, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του 178 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, ν. 3463/2006).
Για τους ανωτέρω λόγους
Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου αυτή να
προχωρήσει: α/στην λήψη απόφασης περί αποδοχής της αίτησης του αιτούντος Μεμέτ Μπελιούκ και
συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς (δεδομένου ότι αυτός προτίθεται να παραιτηθεί από την έφεση που
έχει ασκήσει και κάθε άλλο ένδικο μέσο) και β/να καθορίσει το τίμημα της αποζημιώσεως του ίσο με το
ποσό που ζητά, δηλαδή το ποσό των 19.350 ευρώ, το οποίο αποδεχόμενος ο αιτών με την είσπραξη αυτού
από το Δημοτικό Ταμείο ταυτίζει την βούλησή του με αυτήν του Δήμου, καταρτιζόμενης έτσι της άτυπης
σύμβασης του συμβιβασμού και γ/να ανακαλέσει την με αριθμό 148/2019 απόφασή της που ήδη έλαβε, για
την άσκηση του ένδικου μέσου της εφέσεως, και προβεί στην λήψη απόφασης παραίτησης από το
δικόγραφο της ήδη ασκηθείσας έφεσή μας, δίνοντας συνάμα εντολή στους δικηγόρους του Δήμου Ξάνθης
να προβούν σε δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο αυτής, εγχειρίζοντας στην γραμματεία του
Δικαστηρίου την εκδηθησόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.».
Τέλος ο Αντιπρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)
Αποδέχεται την από 15-1-2020 αίτηση τού Μεμέτ Μπελιούκ και εγκρίνει τη συμβιβαστική επίλυση
της διαφοράς, (δεδομένου ότι αυτός προτίθεται να παραιτηθεί από την έφεση που έχει ασκήσει και
κάθε άλλο ένδικο μέσο).
Β)
Καθορίζει το τίμημα της αποζημιώσεώς του, ίσο με το ποσό που ζητά, δηλαδή, το ποσό των 19.350
ευρώ, το οποίο αποδεχόμενος ο αιτών με την είσπραξη αυτού από το Δημοτικό Ταμείο, ταυτίζει την
βούλησή του με αυτήν του Δήμου, καταρτιζόμενης έτσι, της άτυπης σύμβασης του συμβιβασμού
Γ)
Ανακαλεί τη με αριθμό 148/2019 προγενέστερη απόφασή της, για την άσκηση του ένδικου μέσου
της εφέσεως και την παραίτηση από το δικόγραφο τής ήδη ασκηθείσας έφεσης και δίνει εντολή
στους δικηγόρους τού Δήμου Ξάνθης, να προβούν σε δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο αυτής,
εγχειρίζοντας στην γραμματεία του Δικαστηρίου την εκδηθησόμενη απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Αντιπρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Φανουράκης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 22-1-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

