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Νέα Φιλαδέλφεια 3/2/2015

Αριθ. Πρωτ. : 1895

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου &
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. :  213-2049028-029
Fax :  213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 22/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ
του Δήμου και της εταιρείας ΤΕΧΕΤ Α.Ε.Ε. για
την καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε
τόκους και δικαστικά έξοδα (σχετ. η αριθ.
404/2011 διαταγή πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας), βάσει των διατάξεων
του άρθρου 72 παρ. 1ιδ του Ν. 3852/10».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 2 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 1547/2/29-1-2015
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 6) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3)
Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα
κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός Ευάγγελος
και αντί του δευτέρου το αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ.
Σιώρης Νικόλαος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 650/15-1-2015 Ενημερωτικό Σημείωμα-
Γνωμοδότηση του Νομ. Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του
θέματος:

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικό Σημείωμα»

Στις 13-1-2015 παρέλαβα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 350/12-1-2015 αίτηση
του πληρεξουσίου δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία “TEXET A.E.E.”
κ. Ζαχαρία Σαλούστρου, με την οποία η εταιρεία ζητά να της καταβάλει η
Υπηρεσία το ποσό των 3.009,15 € προκειμένου να κλείσει η υπόθεση
εξωδικαστικά, σε σχέση με την υπ’ αριθμ. 404/2011 Διαταγή Πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας, την οποία εξέδωσε η εταιρεία σε βάρος του πρώην
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας για απαίτηση κεφαλαίου 9.862,72 €, τόκων και
λοιπών δικαστικών εξόδων, από 18-5-2011.

Κατά της ως άνω Διαταγής Πληρωμής κατετέθησαν στο Ειρηνοδικείο
Ν. Ιωνίας οι από 20-5-2011 ανακοπή, η από 2-12-2011 ανακοπή, η από 10-7-
2012 ανακοπή και η από 27-7-2012 ανακοπή, άπασες κατά της υπ’ αριθμ.
404/2011 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας.

Οι εν λόγω ανακοπές μετά από αναβολές είχαν προσδιοριστεί να
συζητηθούν στις 14-1-2015 με πινάκια 8, 17, 18, και 19 αντίστοιχα.

Η συζήτηση των εν λόγω ανακοπών ανεβλήθη για τις 30-3-2016
προκειμένου το αίτημα της εταιρείας να εισαχθεί στην Οικονομική Επιτροπή
για λήψη απόφασης.

Σημειώνουμε ότι στις 3-7-2012 με το υπ’ αριθμ. 00148/2012 χρηματικό
ένταλμα πληρωμής ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος κατέβαλε το ποσό
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των 9.862,72 € αφαιρουμένων των κρατήσεων 331,52 € στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ν. Φιλαδέλφειας λόγω οφειλών της εταιρείας προς το Δημόσιο ποσού
93.140,32 €, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3595/27-6-2012
έγγραφο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.

Το ποσό των τόκων από της εκδόσεως του τιμολογίου (31-12-2008)
για κεφάλαιο 9.862,72 € έως τις 3-7-2012 ανέρχεται στο ποσό των 2.074,40 €
και τα δικαστικά έξοδα, όπως αναλύονται (189,00 € δικαστική δαπάνη + 35,00
€ τέλος απογράφου + 70,00 € επίδοση της επιταγής + 189,00 € αμοιβή για τη
σύνταξη της επιταγής =) ανέρχονται στο ποσό των 483,00 €.

Τα ανωτέρω ποσά των (2.074,40 € + 483,00 €) και συνολικά το ποσό
των 2.557,40 € φρονούμε ότι δύναται η Υπηρεσία να τα καταβάλει, δεδομένου
ότι οι ανακοπές εάν εκδικαστούν θα προσθέσουν περαιτέρω έξοδα, τόκους
και δικαστική δαπάνη, αφού είναι βέβαιο ότι το Δικαστήριο θα επιδικάσει τους
τόκους και τα ανωτέρω δικαστικά έξοδα που αιτείται η εταιρεία να της
καταβληθούν.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεννόηση – συνεργασία, είμαστε στη
διάθεσή σας.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 2/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την γνωμοδότηση-εισήγηση της Νομ.
Υπηρεσίας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 350/12-1-2015 αίτηση του πληρεξουσίου
δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία “TEXET A.E.E.”
κ. Ζαχαρία Σαλούστρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιδ του Ν.
3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/12, και
μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση και
τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος και της εταιρείας με την επωνυμία “TEXET A.E.E.” (Λ.Ηρακλείου
62-Αθήνα), προκειμένου να κλείσει εξωδικαστικά η υπόθεση που αφορά την
υπ’ αριθμ. 404/2011 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας, την
οποία εξέδωσε η εταιρεία σε βάρος του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας για
απαίτηση κεφαλαίου 9.862,72 €, τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων, από
18-5-2011, βάσει του οποίου συμβιβασμού ο Δήμος θα καταβάλει στην
ανωτέρω εταιρεία το ποσόν των 2.557,40 €, όπως αυτό αναλύεται στην
εισήγηση της παρούσας, δεδομένου ότι, κατά τη γνώμη της Νομ. Υπηρεσίας
του Δήμου, οι ασκηθείσες από το Δήμο κατά της ανωτέρω Διαταγής
Πληρωμής ανακοπές, εάν εκδικασθούν, θα προσθέσουν περαιτέρω έξοδα,
τόκους και δικαστική δαπάνη, αφού είναι βέβαιο ότι το Δικαστήριο θα
επιδικάσει τους τόκους και τα ανωτέρω δικαστικά έξοδα που αιτείται η εταιρεία
να της καταβληθούν.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ΤΕΧΕΤ Α.Ε.Ε. θα δηλώσει γραπτώς πριν την
πληρωμή της, ότι δεν έχει ούτε διατηρεί καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση κατά
του Δήμου, εξ οιουδήποτε  λόγου ή αιτίας και αν αυτή προέρχεται.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
4. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Ταμείου
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
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