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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 11337/15-10-2020 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης της εταιρίας 

με την επωνυμία «ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ», για τη διαφορά που προκύπτει από την υπ’ αριθμ.κατ. 

ΑΓ39/2020 αγωγή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θράκης». 

 

Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η του μήνα 

Οκτωβρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα από 

10.00΄ έως 18.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Έκτακτη Συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη 

Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 11819/22-10-2020 πρόσκληση  που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), το 

άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με 

τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη 

διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και 

της αριθμ.πρωτ. 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού» (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9). 

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι 

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  

 

ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΓΝΩΣΗ / ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 8 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 15 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 9 Ιωάννου Χρήστος  16 Λουλούδης Ιωάννης 

3 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 10 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 17 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

4 Χαριτωνίδης Ιωάννης 11 Κρυωνίδης Βασίλειος 18 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

5 Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης 12 Στάντζιος Πασχάλης  19 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

6 Χορόζογλου Παρθένα 13 Παπαζώτου Κυριακή 20 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

7 Δαλακάκης Δημήτριος 14 Δολαπτσή Ηλιάνα  21 Γεωργιάδης Ιωάννης 

 

Οι κ.κ. Ζεκερίδης Χαράλαμπος, Φυρινίδης Ευστάθιος, Μουλιστάνος 

Αθανάσιος, Εμμανουηλίδου Νικολέτα, Κιτσουκάκης Ιωάννης, Μουστάκα Μαρία, αν 

και έλαβαν γνώση τόσο της πρόσκλησης όσο και της σχετικής εισήγησης, δεν 

συμμετείχαν στη διαδικασία ψηφοφορίας και θεωρούνται απόντες.   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20/23-10-2020  

Δια Περιφοράς  Έκτακτης Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 154/2020 
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Για την συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης Θεμιστοκλής, 

σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθμ. πρωτ. 11800/22-10-

2020 εισήγηση του Δημάρχου, η οποία έχει ως κάτωθι: 

(…)ΘΕΜΑ:Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11337/15-10-2020 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης της 

εταιρίας με την επωνυμία «ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ», για τη διαφορά που προκύπτει από την 

υπ’ αριθμ.κατ. ΑΓ39/2020 αγωγή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Θράκης.  

  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  72 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει :  

 

 « 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, 

έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

 (…)  

ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για 

την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και 

για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση 

δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν 

το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη 

απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο.  

Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 

αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών 

παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 

ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου 

εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε 

περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής 

σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου.  

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η 

αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

*** Το άρθρο 72 (όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 3 Ν.4623/2019,ΦΕΚ Α 134,το 

άρθρο 10 Ν.4625/2019,ΦΕΚ Α 139, το άρθρο 177  Ν.4635/2019,ΦΕΚ Α 167,το άρθρο 

10 παρ.4 Ν.4674/2020,ΦΕΚ Α 53) αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 40 παρ.1 

Ν.4735/2020,ΦΕΚ Α 197/12.10.2020. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, έχοντας υπ’ όψιν τις προεκτεθείσες διατάξεις καθώς και τις 

εκκρεμείς νομικές υποθέσεις του Δήμου Δοξάτου εισηγούμαι τα κάτωθι:  

 

Ι. Τη λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη της υπ΄αριθμ. πρωτ. 

11777/22.10.2020 γνωμοδότησης του δικηγόρου Δράμας Κωνσταντίνου Κόντου. Διά 

της ανωτέρω γνωμοδότησης προτείνεται η αποδοχή της υπ΄αριθμ. πρωτ. 

11337/15.10.2020 αίτησης  συμβιβαστικής επίλυσης της Ανώνυμης Βιομηχανικής 

Εμπορικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» για  τη διαφορά που προκύπτει από την με 

αριθμ. κατ. ΑΓ39/2020 αγωγή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θράκης 
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συνολικού ποσού 151.929,93 ευρώ,  κατόπιν δήλωσης της αιτούσας περί παραίτησης 

της από τις αγωγικές αξιώσεις που προέρχονται από τόκους υπερημερίας και από 

κάθε αξίωση για τόκους πηγάζουσα από την αναφερόμενη στην εν λόγω αγωγή αιτία, 

από το κονδύλιο της δικαστικής δαπάνης και της αμοιβής της πληρεξούσιας 

δικηγόρου της. Επειδή το ποσό της διαφοράς που φέρεται προς συμβιβασμό 

υπερβαίνει το οριζόμενο στο άρθρο 72 παρ. 1 περ. ι’ του Ν. 3852/2010 

(«Καλλικράτης») ποσό των 60.000 ευρώ, η λήψη της απόφασης περί του αιτούμενου 

συμβιβασμού θα ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου και όχι από 

την Οικονομική Επιτροπή.  

 

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η προαναφερθείσα γνωμοδότηση από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και αποφασιστεί αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 11337/15.10.2020 αίτησης  

συμβιβαστικής επίλυσης της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής Εταιρίας με την 

επωνυμία «ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΞΥΛΕΙΑΣ», να παρασχεθεί στον δικηγόρο Δράμας Κωνσταντίνο Κόντο ειδική 

εντολή και πληρεξουσιότητα για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού 

συμβιβασμού μέχρι το ποσό των ευρώ 151.929,93 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, κατόπιν δήλωσης της αιτούσας περί παραίτησης της από τις αγωγικές αξιώσεις 

που προέρχονται από τόκους υπερημερίας και από κάθε αξίωση για τόκους 

πηγάζουσα από την αναφερόμενη στην με αριθμ. κατ. ΑΓ39/2020 αγωγή της αιτία, 

από το κονδύλιο της δικαστικής δαπάνης και της αμοιβής της πληρεξούσιας 

δικηγόρου της (…) 
 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διαταξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019). 

3. Την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 

«Κατεπείγουσα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 

4682/2020 (Α΄76).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του Ν. 3801/2009 

5. Την ανωτέρω εισήγηση. 

6. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 11777/22.10.2020 γνωμοδότηση του δικηγόρου Δράμας 

Κωνσταντίνου Κόντου, η οποία έχει ως εξής: 

«ΠΡΟΣ: Δήμο Δοξάτου 

ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Κωνσταντίνου Δ. Κόντου, Δικηγόρου Δράμας (ΑΜ 253), Θ. Αθανασιάδη 37-39 (Στοά 

Μπέκου). 

 

Επί του ερωτήματος που μου ετέθη σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 11337/15.10.2020 αίτησης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της 

εταιρίας με την επωνυμία «ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»,  παραθέτω τα κάτωθι: 
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Μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της ενάγουσας εταιρίας καταρτίσθηκαν συμβάσεις 

παροχής υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων και 

συμβάσεις προμήθειας (μίσθωσης) απορριμματοφόρου οχήματος, όπως αυτές 

εκτίθενται αναλυτικά στην με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 39/2020 αγωγή της ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Θράκης.  

Η ενάγουσα εταιρία με την ως άνω αναφερόμενη αγωγή της ζήτα να υποχρεωθεί ο 

Δήμος Δοξάτου στην καταβολή συνολικού ποσού ύψους 151.929,93 Ευρώ νομιμοτόκως 

και στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11431/16-10-2020 έγγραφο, το οποίο επισυνάπτεται στην 

παρούσα, ο Διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου αναφέρει ότι: 

1. Για τις αναφερόμενες στην υπό κρίση αγωγή συμβάσεις υφίστανται βεβαιώσεις 

περί καλής εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες επιτροπές. 

2. Για τις αναφερόμενες στην υπό κρίση αγωγή συμβάσεις ΔΕΝ αμφισβητείται η 

παροχή της περιγραφόμενης κάθε φορά υπηρεσίας ΟΥΤΕ αμφισβητείται το ύψος 

της απαίτησης της ενάγουσας εταιρίας. 

3.  Οι αναφερόμενες στην υπό κρίση αγωγή συμβάσεις έχουν υλοποιηθεί. 

 

Επειδή, για τις αναφερόμενες στην υπό κρίση αγωγή συμβάσεις εκδόθηκαν τα 

απαραίτητα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών τα οποία παρελήφθησαν από το Δήμο 

Δοξάτου. 

Επειδή, για τις αναφερόμενες στην υπό κρίση αγωγή συμβάσεις υφίστανται βεβαιώσεις 

περί καλής εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες επιτροπές. 

Επειδή, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11337/15.10.2020 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης 

διαφοράς η εταιρία με την επωνυμία «ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ», δηλώνει ότι σε περίπτωση αποδοχής της ως άνω 

αίτησης παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την αξίωση τόκων υπερημερίας και 

δικαστικών εξόδων. 

Επειδή, από τη μελέτη της κατατεθείσας αγωγής και των στοιχείων που αναφέρονται σε 

αυτήν είναι πιθανό η εν λόγω αγωγή, να γίνει δεκτή, με αποτέλεσμα ο Δήμος Δοξάτου 

να υποχρεωθεί στην καταβολή νόμιμων τόκων, τυχόν επιδικασθείσης δικαστικής 

δαπάνης και στην επιβάρυνση με τα έξοδα παράστασης πληρεξουσίου Δικηγόρου κατά 

την εκδίκαση της υπό κρίση αγωγής.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με την άποψη της Υπηρεσίας 

(αριθμ. πρωτ. 11431/16-10-2020) εισηγούμαι την αποδοχή της υπ΄αριθμ. πρωτ. 

11337/15.10.2020 αίτησης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της εταιρίας με την 

επωνυμία «ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΞΥΛΕΙΑΣ» και παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 

Συνημμένα 

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11431/16-10-2020, έγγραφο του Διευθυντή της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου. 

 

Ο γνωματεύσας Δικηγόρος 

Κωνσταντίνος Δ. Κόντος» 

7. Την αριθμ.κατ. ΑΓ39/2020 αγωγή της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής 

Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Θράκης αγωγής . 

8. Την αριθμ.πρωτ.11337/15-10-2020 αίτηση της ανωτέρω εταιρίας,   

συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.  

9. Την 205/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου.  

10. Την ανάγκη προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου Δοξάτου.  

11. Το γεγονός ότι στο Δήμο δεν λειτουργεί στελεχωμένη Νομική Υπηρεσία 

12. Την διενεργηθείσα ψηφοφορία.  
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Α) Κάνει αποδεκτή την υπ’ αριθμ. 11777/22.10.2020 γνωμοδότηση του δικηγόρου 

Δράμας Κωνσταντίνου Κόντου.  

 

Β) Αποδέχεται υπ΄αριθμ. πρωτ. 11337/15.10.2020 αίτηση  συμβιβαστικής επίλυσης 

της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» για  τη διαφορά 

που προκύπτει από την με αριθμ. κατ. ΑΓ39/2020 αγωγή της ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Θράκης συνολικού ποσού 151.929,93 ευρώ, κατόπιν δήλωσης 

της αιτούσας περί παραίτησης της από τις αγωγικές αξιώσεις που προέρχονται από 

τόκους υπερημερίας και από κάθε αξίωση για τόκους πηγάζουσα από την 

αναφερόμενη στην εν λόγω αγωγή αιτία, από το κονδύλιο της δικαστικής δαπάνης 

και της αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου της.  

Αποφασίζει να επιλυθεί συμβιβαστικά η ανωτέρω διαφορά ως εξής: Να καταβληθεί 

στην Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία «ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ», το ποσό των 

151.929,93 ευρώ,  προς πλήρη κι ολοσχερή εξόφληση του οφειλόμενου ποσού προς 

αυτήν, χωρίς τόκους υπερημερίας και δικαστική δαπάνη και αμοιβή της 

πληρεξούσιας δικηγόρου της.  

 

Γ) Εγκρίνει την παροχή στον δικηγόρο Δράμας Κωνσταντίνο Κόντο ειδικής εντολής 

και πληρεξουσιότητας για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού συμβιβασμού 

μέχρι το ποσό των ευρώ 151.929,93 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν 

δήλωσης της αιτούσας περί παραίτησης της από τις αγωγικές αξιώσεις που 

προέρχονται από τόκους υπερημερίας και από κάθε αξίωση για τόκους πηγάζουσα 

από την αναφερόμενη στην με αριθμ. κατ. ΑΓ39/2020 αγωγή της αιτία, από το 

κονδύλιο της δικαστικής δαπάνης και της αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου της 

Η αμοιβή του δικηγόρου θα είναι σύμφωνη με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις περί 

ελάχιστης αμοιβής.  

 

Δ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 154/23-10-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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