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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 42/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 269/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                           Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ 
του Δήμου και της  «ΑΦΟΙ  ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΑΒΕΕ» επί τη βάσει του από 19-9-2018 
κατασχετηρίου της εταιρείας». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 10 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 
25494/42/5-10-2018 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 Α΄. 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΛ8Μ46ΜΩ0Ι-ΒΩΔ



 
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) Ανανιάδης Νικόλαος 4) Καλαμπόκης 
Ιωάννης 5) Παπαλουκά Ευτυχία 6) Ανεμογιάννης Γεώργιος 7) 
Ταβλαρίδης Παναγιώτης και 8) Πλάτανος Ελευθέριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα 
κλητεύθηκε.  

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα 
εξής:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 25496/5-10-2018 Ενημερωτικό Σημείωμα 
του Νομ. Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του θέματος: 
  

 

ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΥ ΑΠΟ 19-9-2018 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΦΟΙ  
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΒΕΕ». 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθ. 24367/24-9-2018 Κατασχετήριο. 

 

Στις 24-9-2018, επιδόθηκε στον Δήμο το από 19-9-2018 Κατασχετήριο της 
πληρεξουσίας Δικηγόρου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΑΒΕΕ», Μαρίας – Ναιμα Φ. Ελ Χουρι, εις χείρας τρίτων και ειδικότερα: α) Της 
Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, β) Της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., γ) της 
Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., δ) της Τράπεζας ALPHA BANK και ε) Του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, για το ποσό των 9.912,44 €. Το 
αρχικό ποσό οφειλής κεφαλαίου του Δήμου προς την εταιρεία «ΑΦΟΙ 
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΒΕΕ» ανήρχετο στο ποσό των 7.392,67 €. 

 

Μετά τις αλλεπάλληλες αντιδικίες μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας και αφού 
απερρίφθησαν όλα τα ένδικα μέσα που ασκήσαμε, δυνάμει της υπ’ αριθ. 
170/2017 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας η εταιρεία έλαβε 
απόγραφο της ως άνω αποφάσεως, και προχώρησε στην κατάσχεση εις 
χείρας τρίτων, δυνάμει του από 19-9-2018 κατασχετηρίου της, του τελικού 
ποσού των 9.912,44 €. 

ΑΔΑ: ΩΛ8Μ46ΜΩ0Ι-ΒΩΔ



 

 

Για την εξέλιξη της ως άνω υποθέσεως ενημέρωσα τον κ. Δήμαρχο και αφού 
του έκανα γνωστό το γεγονός ότι δεν υφίσταται νομικός ή ουσιαστικός λόγος 
για την άσκηση των ενδίκων μέσων της αιτήσεως αναστολής και της 
ανακοπής κατά του κατασχετηρίου και προς αποφυγή περαιτέρω οικονομικών 
επιβαρύνσεων, τόκων και δικαστικών εξόδων σε βάρος του Δήμου, μου 
έδωσε εντολή να επικοινωνήσω με την πληρεξουσία δικηγόρο της εταιρείας 
και να της προτείνω εξώδικο συμβιβασμό με μειωμένο το ποσό των 9.912,44 
€ στο μέτρο του δυνατού. 

 

Επροτάθη στην πληρεξουσία δικηγόρο της εταιρείας να παραιτηθεί του 
κονδυλίου των τόκων. Η εταιρεία όμως αρνήθηκε την πρότασή μας και 
αντιπρότεινε την είσπραξη του 70% των τόκων παραιτούμενη ούτω του 30% 
των τόκων, ήτοι του ποσού των 621,16 €. 

 

Για τον λόγο αυτό, η πληρεξουσία δικηγόρος της εταιρείας μας διαβίβασε 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 3/10/2018 επιστολή, η οποία έχει ως 
εξής: 
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Η Οικονομική Επιτροπή παρακαλείται να λάβει απόφαση επί τη βάσει των 
διαλαμβανομένων στην ως άνω επιστολή της εταιρείας προκειμένου η 
υπόθεση να κλείσει προς το συμφέρον του Δήμου εξωδικαστικά, δεδομένου 
ότι η εταιρεία έχει εκδώσει παραστατικά για τις παρασχεθείσες εργασίες, τις 
οποίες οι Προϊστάμενοι των τμημάτων παρέλαβαν ανεπιφύλακτα και ως εκ 
τούτου τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων δεν θα έχει καμία θετική εξέλιξη για το 
Δήμο ει μη μόνον οικονομική επιβάρυνση. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεννόηση – διευκρίνιση, είμαι 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. 42/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 

               Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τα 
αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιδ του 
Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/12, την 
από 3/10/2018 ηλεκτρονική επιστολή της εταιρείας ΑΦΟΙ  ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΒΕΕ,  
το υπ’ αριθ. 24367/24-9-2018 Κατασχετήριο και μελέτησε όλα τα λοιπά 
έγγραφα και τα στοιχεία της υπόθεσης που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

Εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-
Νέας Χαλκηδόνας και της εταιρείας ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΒΕΕ σχετικά με 
οφειλή του Δήμου προς την εταιρεία, κρίνοντας ότι δεν υφίσταται νομικός ή 
ουσιαστικός λόγος για την άσκηση των ενδίκων μέσων της αιτήσεως 
αναστολής και της ανακοπής κατά του κατασχετηρίου της εταιρείας και προς 
αποφυγή περαιτέρω οικονομικών επιβαρύνσεων, τόκων και δικαστικών 
εξόδων σε βάρος του Δήμου αφενός και προκειμένου η υπόθεση να κλείσει 
προς το συμφέρον του Δήμου εξωδικαστικά αφετέρου, δεδομένου ότι η 
εταιρεία έχει εκδώσει παραστατικά για τις παρασχεθείσες εργασίες, τις οποίες 
οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων παρέλαβαν ανεπιφύλακτα και ως εκ τούτου 
τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων δεν θα έχει καμία θετική εξέλιξη για το Δήμο, ει 
μη μόνον οικονομική επιβάρυνση. 

 
Βάσει του ανωτέρω εξώδικου συμβιβασμού ο Δήμος θα καταβάλει στην 
εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΒΕΕ το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων 
ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (9.291,27 €), θα τηρηθούν δε 
όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η εταιρεία 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  269/2018 

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 Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 
2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών 

Υποθέσεων 
3. Τμήμα Λογιστηρίου 
4. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
7. Ενδιαφερόμενη εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΒΕΕ 
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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