
 
 

 
 
 

 
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Του  Πρακτικού αριθ. 24/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης 426/2020 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με τον Νικόλαο Παπαχρήστο που σχετίζεται με την με αριθμό κατάθεσης Μ16/2020 αγωγή του κατά της 
Π.Α.Μ.Θ.  που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υλικών. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 3 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 2381/26-6-2020 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής, 2) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης 
Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 
5) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 8) 
Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 
11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
      Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
       
ΑΠΟΦΑΣΗ 426: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Έβρου με 
το υπ’ αριθμ. 100/25-6-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:   
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
Έλαβα υπόψη:  
1.την με αρ. κατάθεσης Μ16/2020  αγωγή του Νικολάου Παπαχρήστου  
2. την αριθμ. πρωτ 100/25-6-2020  αίτηση του Νικολάου Παπαχρήστου 
3.τo αριθμ.πρωτ.91121/11305/25-6-2020 έγγραφο-απόψεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής με τα συνημμένα σ’ αυτό έγγραφα  

Α. 
Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης κατατέθηκε από τον Νικόλαο Παπαχρήστο η με 
αρ.κατάθεσης Μ16/2020 αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού στρεφομένη κατά της Περιφέρειας με 
δικάσιμο την 2-2-2021,ζητώντας το ποσό των 4.000Ε   με τον νόμιμο τόκο μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 
Το αιτούμενο κονδύλιο αφορά την προμήθεια 4 κλιματιστικών μονάδων σε γραφεία της ΔΑΟΚ της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, συνολικής αξίας 4.000Ε  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,εκδοθέντος  του 
υπ’ αριθμ.56/30-12-2019 ισόποσου τιμολογίου. 
Στη συνέχεια ο ενάγων κατέθεσε στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου την με αριθμό  πρωτοκόλλου 100/25-
6-2020  αίτησή του για συμβιβαστική επίλυση της παραπάνω διαφοράς, παραιτούμενος των τόκων 
υπερημερίας καθώς και των δικαστικών και λοιπών εξόδων.  
Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της ΠΕ Έβρου της ΠΑΜΘ με τα ανωτέρω 
υπ’ αριθμ.3, έγγραφά της, συνομολογεί την αγωγή και ως λόγο μη πληρωμής της δαπάνης αναφέρεται το 
γεγονός ότι οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της δαπάνης προηγήθηκαν της ημερομηνίας 
ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ. Για το ανωτέρω γεγονός ωστόσο δεν ευθύνεται ο ενάγων. 

Β. 
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α. Κατ’ άρθρο 176 παρ.1 εδ. Ιβ’  Ν.3852/2010 όπως ισχύει «Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για: 
α)……… ιβ) Το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού των σαράντα πέντε 
χιλιάδων (45.000) ευρώ.  
Από το γράμμα και το πνεύμα του αρ.176 του ν.3852/2010 συνάγεται ότι το συγκεκριμένο δικαίωμα 
(δυνατότητα συμβιβασμού) αποφασίζεται από την Οικονομική Επιτροπή, κάθε φορά ad hoc, μετά από 
εκτίμηση περί του αν η συγκεκριμένη απόφαση προασπίζεται τις αρχές τις χρηστής διοίκησης, της 
προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και της τήρησης της νομιμότητας και πάντοτε στο πλαίσιο της 
συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοτέλειας.  
 β. Το άρθρο 214Α  του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας   ορίζει  τα εξής:   
1. Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση 
τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται στάση της δίκης, όταν αντικείμενό της είναι ιδιωτικού δικαίου 
διαφορά, για την οποία επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός.  
 2. Για το συμβιβασμό συντάσσεται ατελώς πρακτικό, που περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας 
τους και ιδίως το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους 
τυχόν όρους υπό τους οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Το πρακτικό 
συντάσσεται σε τόσα αντίτυπα όσοι και οι διάδικοι ή ομάδες διαδίκων, που αντιδικούν, χρονολογείται και 
υπογράφεται από αυτούς ή από τους δικηγόρους τους, αν έχουν ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 98 
περίπτωση β`.  
 3. Κάθε διάδικος μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να ζητήσει την επικύρωσή του από 
το δικαστή ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο. Το 
πρακτικό επικυρώνεται αφού διαπιστωθεί ότι: α) η διαφορά είναι δεκτική συμβιβαστικής επίλυσης,  
 β) το πρακτικό έχει υπογραφεί σύμφωνα με όσα προαναφέρονται και  
 γ) από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το ποσό της οφειλόμενης 
παροχής, καθώς και οι τυχόν όροι εκπλήρωσής της. Αν η διαφορά περιλαμβάνει και καταψήφιση, το 
πρακτικό αποτελεί από την επικύρωσή του τίτλο εκτελεστό και περιάπτεται με τον εκτελεστήριο τύπο από το 
αρμόδιο για την επικύρωσή του δικαστήριο. Αν η διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, το 
πρακτικό αποδεικνύει το δικαίωμα. Με την επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης». 
 
Με βάση τα ανωτέρω  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ 
Να επιλυθεί συμβιβαστικά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης η διαφορά με τον Νικόλαο Παπαχρήστο, που σχετίζεται με τη με αριθμό 
κατάθεσης Μ16/2020 αγωγή του κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο 
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης, με τους παρακάτω όρους: 
1) να καταβληθεί στον  Νικόλαο Παπαχρήστο το συνολικό ποσό των  4.000Ε, σε πλήρη και ολοσχερή 
εξόφληση του υπ’ αριθμ. 56/30-12-2019 ισόποσου τιμολογίου και  
2) Ο Νικόλαος Παπαχρήστος να παραιτηθεί από την καταβολή τόκων υπερημερίας, δικαστικής δαπάνης, 
οποιωνδήποτε άλλων εξόδων και οποιασδήποτε μελλοντικής απαίτησής του κατά της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την παραπάνω αιτία. 
Επιπρόσθετα θα πρέπει με την ίδια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης  να εξουσιοδοτηθεί η νομική σύμβουλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης Ελένη Αναγνώστου να υπογράψει το σχετικό πρακτικό συμβιβασμού  με τον  Νικόλαο 
Παπαχρήστο το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί προς επικύρωση από τον Ειρηνοδίκη 
Αλεξανδρούπολης.   

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 8 υπέρ  και  3 κατά) 
 

Αποδέχεται: Α) να επιλυθεί συμβιβαστικά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η διαφορά με τον Νικόλαο Παπαχρήστο, που σχετίζεται με τη με 
αριθμό κατάθεσης Μ16/2020 αγωγή του κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο 
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης, με τους παρακάτω όρους: 
1) να καταβληθεί στον  Νικόλαο Παπαχρήστο το συνολικό ποσό των 4.000Ε, σε πλήρη και ολοσχερή 
εξόφληση του υπ’ αριθμ. 56/30-12-2019 ισόποσου τιμολογίου και  
2) Ο Νικόλαος Παπαχρήστος να παραιτηθεί από την καταβολή τόκων υπερημερίας, δικαστικής δαπάνης, 
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οποιωνδήποτε άλλων εξόδων και οποιασδήποτε μελλοντικής απαίτησής του κατά της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την παραπάνω αιτία. 
Β) Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Ελένη Αναγνώστου προκειμένου να υπογράψει το σχετικό πρακτικό 
συμβιβασμού  με τον  Νικόλαο Παπαχρήστο το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί προς επικύρωση από 
τον Ειρηνοδίκη Αλεξανδρούπολης.   

 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης και Ταπατζάς 
Εμμανουήλ ψηφίζοντας κατά, αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, διότι είμαστε αντίθετοι στην 
διαδικασία που υλοποιήσατε της απευθείας ανάθεσης. Επίσης, δεν θα σταθούμε αρωγοί για την 
συγκάλυψη των παράνομων ενεργειών σας». 

 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  426/2020. 
 

                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                   
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
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