
 
 

 
 
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 27/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 
 

Αριθ. Απόφασης 736/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της με αριθμό πρωτ. 267736/4497/30-9-2021 αίτησης για 
συμβιβαστική επίλυση διαφοράς της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», και τον δ.τ. ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. που εδρεύει στην Κομοτηνή, που 
σχετίζεται με την από 13-9-2021 με αρ. κατάθεσης ΤΜ75/2021 αγωγή της κατά της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ροδόπης. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.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), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την 310341/5117/9-11-2021 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, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
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. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 
 
Απόφαση 736: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. 
Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 272554/380/26-10-2021 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 Με την με αριθ. 199/2018  (ΑΔΑ 693Ρ7ΛΒ-5ΛΘ ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ 
εγκρίθηκε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΑΜΘ, του Δήμου Κομοτηνής και της 
Αναπτυξιακής Ροδόπης με σκοπό και αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία Κέντρου 
Πληροφόρησης στο Νομό Ροδόπης του δικτύου EUROPE DIRECT για την περίοδο 2019-2020» και στη 
συνέχεια υπεγράφη η από 2-1-2019 σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΠΑΜΘ, του Δήμου 
Κομοτηνής και της Αναπτυξιακής Ροδόπης,  με την οποία η ΠΑΜΘ ανέλαβε μεταξύ των άλλων να 
συμμετέχει στον προϋπολογισμό υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος καταβάλλοντας ετησίως στην 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ροδόπης το ποσό των 22.500 ευρώ σε τέσσερις ισόποσες δόσεις  σε τριμηνιαία 
βάση .   
Όπως προκύπτει από το με αριθ.  πρωτ. 274098/3470/ έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ 
η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ροδόπης αφού ολοκλήρωσε τις απορρέουσες υποχρεώσεις από την ως 
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άνω σύμβαση για το έτος 2020 προσκόμισε στην Διεύθυνση Οικονομικού ΠΑΜΘ για το έτος 2020 τα 
παρακάτω τιμολόγια :  
          α) Τιμολόγιο Επιχορηγήσεων Νο17/16-06-2020 (1° τρίμηνο 2020), ποσού 5.625,00€ 
          β) Τιμολόγιο Επιχορηγήσεων Νο19/22-09-2020 (2° τρίμηνο 2020), ποσού 5.625,00€ 
          γ) Τιμολόγιο Επιχορηγήσεων Νο21/23-10-2020 (3° τρίμηνο 2020), ποσού 5.625,00€ 
          δ) Τιμολόγιο Επιχορηγήσεων Νο23/31-12-2020 (4° τρίμηνο 2020), ποσού 5.625,00€ 
Τα ως άνω τιμολόγια δεν πληρώθηκαν διότι λόγω λήξης του οικονομικού   έτους 2018 και των στενών 
χρονικών περιθωρίων μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης (02.01.2019), δεν εξεδόθη προηγούμενα η 
απαραίτητη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση πιστώσεων), καθιστώντας την ΠΑΜΘ μη 
δυνάμενη να προβεί στις απαιτούμενες δαπάνες καταβολής της συμμετοχής της .  
 Έτσι με  το υπ’ αριθ. Δ.Ο.οικ2958//15.09.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού (Τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης) επεστράφη το ανωτέρω (α) υποβληθέν τιμολόγιο λόγω αδυναμίας ενταλματοποίησης της 
δαπάνης εξ αιτίας της μη έκδοσης σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και με το υπ’ αριθ. 
Δ.Ο.οικ76559/1189/30.03.2021 έγγραφο επεστράφησαν αντιστοίχως τα (β), (γ) &(δ) υποβληθέντα 
τιμολόγια για τους ιδίους λόγους. 
Πλην όμως όπως προκύπτει από το  προαναφερόμενο έγγραφο  της Δ/νσης Οικονομικού η Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αναγνωρίζει την υποχρέωσή της και για το λόγο αυτό έχει αναγράψει 
την ανάλογη πίστωση στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της. 
Επειδή τα παραπάνω τιμολόγια δεν πληρώθηκαν  από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»,  άσκησε κατά της 
ΠΑΜΘ την με αρ. κατάθεσης ΤΜ75/2021  αγωγή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ροδόπης (Τακτική διαδικασία) , με την οποία ζητά το ποσό των 22.500€, με τον νόμιμο τρέχον επιτόκιο 
υπερημερίας  από την υποβολή ενός εκάστου τιμολογίου  πλέον δικαστικής δαπάνης και αμοιβής της 
πληρεξούσιας της δικηγόρου της μέχρι την πλήρη εξόφληση του .  
 Στη συνέχεια κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ την με ΑΠ 416/24-9-2021 αίτησή της για 
συμβιβαστική επίλυση της παραπάνω διαφοράς στο ποσό των 22.500€ παραιτούμενη όλων των τόκων 
υπερημερίας, δικαστικών και λοιπών εξόδων της ένδικης αγωγής καθώς και από οποιαδήποτε άλλη  
απαίτησή της κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την ίδια αιτία. 
   
2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
2.1. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010  όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το   άρθρο 40 παρ.2 του ν.4735/2020 
ορίζει  στην παρ. θ ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.  
2.2.  Το άρθρο 214Α  του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας   ορίζει  ότι :   
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». 
2.3. Στο με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔ οικ.731/29-1-2018 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία της συμβιβαστικής 
επίλυσης ανεξόφλητων οφειλών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για παροχές 
πολιτών που έχουν εκτελεσθεί,  η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα καταβάλει μόνο το 
κεφάλαιο της ανεξόφλητης απαίτησης με το Φ.Π.Α., ενώ  ο δικαιούχους οφείλει να παραιτηθεί  από την 
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απαίτησή του για  καταβολή των τόκων υπερημερίας, της δικαστικής δαπάνης και οποιωνδήποτε άλλων 
εξόδων καθώς και από οποιαδήποτε μελλοντική απαίτησή του κατά της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης από την παραπάνω αιτία. 
 
3. Λαμβάνοντας υπόψη: 
 Όλα τα παραπάνω αναφερθέντα  και ιδίως την αποδοχή από την αρμόδια Διεύθυνση της παραπάνω 
οφειλής προς την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», και 
σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και της 
τήρησης της νομιμότητας δεδομένου ότι ο παρέχων τις υπηρεσίες του  δικαιούται της συμφωνηθείσας 
αμοιβής και με τις διατάξεις περι αδικαιολογήτου πλουτισμού και με σκοπό να μην επιβαρυνθεί η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τόκους υπερημερίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης  
απόφασης καθως και με δικαστικά έξοδα. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Να επιλυθεί συμβιβαστικά  με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης  η διαφορά με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ –Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α.», που σχετίζεται με την από 13-9-2021 με αριθ. κατάθεσης  ΤΜ75/2021  αγωγή της κατά 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Μονομελές Πρωτοδικείο  Ροδόπης με τους 
παρακάτω όρους: 
1) να καταβάλει η ΠΑΜΘ στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ–Αναπτυξιακή    Ανώνυμη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α.», το συνολικό ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) ευρώ σε πλήρη και ολοσχερή 
εξόφληση των με αριθ.  
17/16-06-2020, 19/22-09-2020, 21/23-10-2020 και 23/31-12-2020  τιμολογίων της,  συνολικού ποσού  
22.500€ και  της ένδικης αγωγής  
2) η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»,   να παραιτηθεί από την 
ένδικη απαίτηση της  για  καταβολή τόκων υπερημερίας ,  δικαστικής δαπάνης και αμοιβής δικηγόρου της 
καθώς και  οποιωνδήποτε άλλων εξόδων και οποιασδήποτε μελλοντικής απαίτησής του   κατά της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την παραπάνω αιτία. 
Επιπρόσθετα  με την ίδια απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης  να εξουσιοδοτηθεί η δικηγόρος της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 
σχέση έμμισθης εντολής Στάμω Πατσουρίδου να υπογράψει για λογαριασμό της ΠΑΜΘ το σχετικό 
πρακτικό συμβιβασμού με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», 
το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί προς επικύρωση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ροδόπης.   
 
 
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 ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
 

Αποδέχεται: Α) να επιλυθεί συμβιβαστικά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η διαφορά με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ –Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», που σχετίζεται με την από 13-9-2021 με αριθ. κατάθεσης  ΤΜ75/2021  αγωγή 
της κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Μονομελές Πρωτοδικείο  Ροδόπης με 
τους παρακάτω όρους: 
1) να καταβάλει η ΠΑΜΘ στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ–Αναπτυξιακή    Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», το 
συνολικό ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) ευρώ σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση 
των με αριθ.  
17/16-06-2020, 19/22-09-2020, 21/23-10-2020 και 23/31-12-2020 τιμολογίων της, συνολικού ποσού  
22.500€ και  της ένδικης αγωγής  
2) η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»,   να παραιτηθεί από την 
ένδικη απαίτηση της  για  καταβολή τόκων υπερημερίας,  δικαστικής δαπάνης και αμοιβής δικηγόρου της 
καθώς και  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 Στάμω Πατσουρίδου προκειμένου να υπογράψει για λογαριασμό της ΠΑΜΘ το 
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σχετικό πρακτικό συμβιβασμού με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α.», το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί προς επικύρωση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ροδόπης.   
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  736/2021. 
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                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
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