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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 85/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ
του Δήμου και της εταιρείας SOUNDCHECK
για την καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε
τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα (σχετ.
οι αριθ. 1112/2012 και 1396/2012 διαταγές
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 15 του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 6654/8/8-4-2015 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
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Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.

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) Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και 6)
Αντωνόπουλος Δημήτριος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαλουκά Ευτυχία 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3) Αράπογλου
Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί της
πρώτης εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ.
2 του Ν. 3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 4829/16-3-2015 Ενημερωτικό Σημείωμα του
Νομ. Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ :  «Ενημερωτικό Σημείωμα»

Η εταιρεία «SOUNDCHECK» σε εκτέλεση των υπ΄αριθμ.539/15-06-
2010,761/07-09-2010 και 796/13-09-2010 συμβάσεων προμήθειας για την
ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων του Πνευμ. Κέντρου του
πρώην Δήμου Ν. Φιλ/φειας  εξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις στο ακέραιο.

Το συνολικό ποσό οφειλής του Πνευματικού Κέντρου προς την ως άνω
εταιρεία ανείρχετο στο ποσό των 18862,05 ευρώ μετά ΦΠΑ.

Επειδή το Πνευματικό Κέντρο δεν κατάφερε να εξοφλήσει την ως άνω
απαίτηση της εταιρείας μέχρι τις 08-05-2014 προσέφυγε η εταιρεία ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας και εξέδωσε τις υπ. αριθμ. 1112/2012 και
1396/2012 διαταγές πληρωμής τις οποίες μας κοινοποίησε επιτάσσοντας την
υπηρεσία να καταβάλει το κεφάλαιο πλέον τόκων υπερημερίας και δικαστικών
εξόδων.

Ο Ενιαίος Φορέας του Δήμου ως καθολικός διάδοχος του Πνευμ. Κέντρου
άσκησε ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ανακοπές οι οποίες θα
συζητηθούν στις 06-05-2015. Επειδή επί της ουσίας η συζήτηση των εν λόγο
ανακοπών είναι άνευ αντικειμένου δεδομένου ότι το κεφάλαιο έχει εξοφληθεί
το δικαστήριο μετά βεβαιότητος θα τις απορρίψει.

Η υπηρεσία στις 08-05-2014 και στις 24-06-2014 εξόφλησε το επιδικασθέν
κεφάλαιο και δεν εξόφλησε τους επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας και τα
δικαστικά έξοδα τα οποία τη χρονική στιγμή της εξόφλησης ανείρχοντο στο
ποσό των (  185 ευρώ+180 ευρώ) =365ευρώ για έξοδα δικαστικής δαπάνης
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και για τόκους υπερημερίας το ποσό των (2254,67ευρώ +850,04ευρώ)=
3094,71ευρώ και συνολικά η υπηρεσία όφειλε να καταβάλει και δεν κατέβαλε
το ποσό των 3459,71ευρώ.

Η ως άνω εταιρεία με το υπ. αριθμ. πρωτ. 4663/12-03-2015 έγγραφο της
πληρεξουσίας Δικηγόρου της κ. Κατερίνας  Κανελλοπούλου προτείνει να της
καταβληθεί το ποσό των 365 ευρώ για δικαστικά έξοδα και το ποσό των
950ευρώ και 300ευρώ αντίστοιχα για τόκους υπερημερίας και συνολικά το
ποσό των 1615ευρώ αντί του
οφειλόμενου συνολικού ποσού των 3459,71ευρώ, προκειμένου να κλείσει η
υπόθεση και να υπογράψει η εταιρεία δια του εκπροσώπου της δήλωση
πλήρους εξοφλήσεως και παραίτηση από κάθε δικαίωμα, περαιτέρω αξίωσης
προερχομένου από την ως άνω απαίτηση, με την υποχρέωση της, να μας
παραδώσει και τις πρωτότυπες διαταγές πληρωμής, που εξέδωσε το
Δικαστήριο και οι οποίες είναι τίτλοι εκτελεστοί.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η πρόταση της Εταιρείας SOUNDCHECK
είναι απολύτως συμφέρουσα για το Δήμο, αφού αιτείται την καταβολή ποσού
μικρότερου και του 50% της συνολικής οφειλής.

Φρονούμε ότι η Οικονομική Επιτροπή λαμβανομένων υπ΄ όψιν των
ανωτέρω, θα πρέπει να λάβει απόφαση, αποδοχής της προτάσεως της
εταιρείας δια της πληρεξουσίας Δικηγόρου της για την  καταβολή, του
αιτούμενου ποσού των 1615,00 ευρώ, αφού έτσι διασφαλίζεται απολύτως το
συμφέρον του Δήμου, αποφεύγοντας περαιτέρω αύξηση του ποσού των
τόκων υπερημερίας και των δικαστικών εξόδων.

Για οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με το ως άνω θέμα 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. 8/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της το Ενημερωτικό Σημείωμα της Νομ.
Υπηρεσίας, το υπ. αριθμ. πρωτ. 4663/12-03-2015 έγγραφο της πληρεξουσίας
Δικηγόρου της εταιρείας κας Κατερίνας  Κανελλοπούλου, τις αριθ. 1112/2012
και 1396/2012 διαταγές πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας, 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 “SOUNDCHECK”, (Ατομική
Επιχείρηση-Αγγελική Παραρά του Στυλιανού, Σκοπέλου 39-Αγ.Ανάργυροι
Αττικής), προκειμένου να κλείσει εξωδικαστικά η υπόθεση που αφορά τις
αριθ. 1112/2012 και 1396/2012 διαταγές πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ν.
Ιωνίας, τις οποίες εξέδωσε η εταιρεία σε βάρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικού
Κέντρου πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας για συνολικό ποσό οφειλής
18.862,05 €, βάσει του οποίου συμβιβασμού ο Δήμος θα καταβάλει στην
ανωτέρω εταιρεία το ποσόν των 1.615,00 €, όπως αυτό αναλύεται στην
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εισήγηση της παρούσας, δεδομένου ότι, κατά τη γνώμη της Νομ. Υπηρεσίας
του Δήμου, η πρόταση της Εταιρείας «SOUNDCHECK» είναι απολύτως
συμφέρουσα για το Δήμο, αφού αιτείται την καταβολή ποσού μικρότερου και
του 50% της συνολικής απομένουσας οφειλής (3.459,71 €), διασφαλίζεται δε
απολύτως το συμφέρον του Δήμου, αποφεύγοντας περαιτέρω αύξηση του
ποσού των τόκων υπερημερίας και των δικαστικών εξόδων.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία SOUNDCHECK 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, προς τούτο
δε και προκειμένου να κλείσει η υπόθεση θα υπογράψει, δια του εκπροσώπου
της, δήλωση πλήρους εξοφλήσεως και παραίτηση από κάθε δικαίωμα και
περαιτέρω αξίωση, προερχόμενη από την ως άνω απαίτηση, με την
υποχρέωσή της να παραδώσει στο Δήμο και τις πρωτότυπες διαταγές
πληρωμής που εξέδωσε το Δικαστήριο και οι οποίες είναι τίτλοι εκτελεστοί.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2015
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
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
7. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας
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