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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΓΖΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
Αξηζ. Απνθ. 192/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό 37εο /04-11-2019 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ.
ΘΔΜΑ: «Λήςε απόθαζεο πεξί εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ»
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 04ε Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11.00 π.κ.
ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση.
25012/30-10-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα ελλέα (9), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιύξεο ηαύξνο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Ξέλνο Αλδξέαο
7.- Καξαθάο σηήξηνο
8.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
9.- Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα , δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ.
Κόθιαο Φώηηνο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. Πιαηππόδε
Κσλζηαληίλν.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Λήςε απόθαζεο πεξί εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ» ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ
εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο πκβνύινπ θ. νθίαο Φσηνπνύινπ ε νπνία έρεη σο θάησζη:
ΔΗΖΓΖΖ
Σεο Γηθεγόξνπ Εαθύλζνπ νθίαο Φσηνπνύινπ , θαηνίθνπ πόιεσο Εαθύλζνπ , νδόο
Σεξηζέηε θαη Γαιβάλε 6
ΠΡΟ
1) Σνλ Κν. Γήκαξρν Εαθύλζνπ ππ ηελ ηδηόηεηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ΝΠΓΓ
κε ηελ επσλπκία Γήκνο Εαθύλζνπ θαη ηνπ Πξόεδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Εαθύλζνπ
2) Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ
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Λακβάλνληαο ππόςε όηη
Α) Γπλάκεη ηνπ αξ. 72 Ν. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο) ,όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη , θαη κε ηνλ Ν.4625/2019 , πξνβιέπνληαη θαη νξίδνληαη νη αξκνδηόηεηεο ηεο
Οηθνλνκηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα
ύκθσλα κε ην Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο » θαη ην άξζξν 72
(Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – Αξκνδηόηεηεο ), όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
(επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ) , ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δπλάκεη ηεο παξ. 1ε «απνθαζίδεη
γηα ηελ άζθεζε ή κε όισλ ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαζώο
θαη ηελ παξαίηεζε από απηά» .Από ηελ δηαηύπσζε ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ πξνθύπηεη
ξεηά θαη μεθάζαξα όηη έγθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ε άζθεζεο ή κε ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαη δελ πθίζηαηαη ζρεηηθή ππνρξέσζε
εμάληιεζεο ηνπο.
ηελ παξ.1 ηζ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη αθόκε όηη : Απνθαζίδεη ηνλ ζπκβηβαζκό
ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρεη αληηθείκελν κέρξη πόζνπ εμήληα ρηιηάδσλ (60,000)
επξώ. Όηαλ ην αληηθείκελν είλαη άλσ ησλ 60.000 επξώ, ηόηε εηζεγείηαη ηε ιήςε
απόθαζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Γελ επηηξέπεηαη ζπκβηβαζκόο ή θαηάξγεζε
δίθεο γηα απαηηήζεηο κηζζώλ , επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ, εμόδσλ παξάζηαζεο ,
εμόδσλ θίλεζεο θαη γεληθά κηζζνινγηθώλ παξνρώλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο,
εμαηξνύκελσλ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο ην λνκηθό δήηεκα έρεη επηιπζεί κε απόθαζε
αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ.
Οκνίσο, δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηβ) Απνθαζίδεη ηνλ ζπκβηβαζκό ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο
πνπ έρεη αληηθείκελν κέρξη πνζνύ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ. Όηαλ ην
αληηθείκελν είλαη άλσ ησλ 60.000 επξώ ηόηε εηζεγείηαη ηε ιήςε απόθαζεο από ην
Γεκνηηθό πκβνύιην. Γελ επηηξέπεηαη ζπκβηβαζκόο ή θαηάξγεζε δίθεο γηα
απαηηήζεηο κηζζώλ , επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ, εμόδσλ παξάζηαζεο , εμόδσλ
θίλεζεο θαη γεληθά κηζζνινγηθώλ παξνρώλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, εμαηξνύκελσλ
εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο ην λνκηθό δήηεκα έρεη επηιπζεί κε απόθαζε αλσηάηνπ
δηθαζηεξίνπ.
Β) πκθώλα κε ηνλ Κώδηθα πεξί Γηθεγνξώλ ηζρύεη όηη :
Άξζξν: 37
Ζκ/ληα: 27.09.2013
Πεξηγξαθή όξνπ ζεζαπξνύ: ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ- ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΣΖ ΤΝΘΔΖ ΓΗΚΑΣΖΡΗΩΝ
Σίηινο
Άξζξνπ
Απνδνρή εληνιήο- Σήξεζε επηκέιεηαο θαη εππξέπεηαο
Κείκελν Άξζξνπ
1. Ο δηθεγόξνο έρεη ππνρξέσζε λα αλαιακβάλεη θάζε ππόζεζε , εθηόο εάλ απηή είλαη
πξνδήισο αβάζηκε, δελ είλαη δεθηηθή ππεξάζπηζεο, έξρεηαη ζε ζύγθξνπζε κε ηα
ζπκθέξνληα άιισλ εληνιέσλ ηνπ ή αληηβαίλεη ζηηο αξρέο ηνπ.
2. Ο δηθεγόξνο νθείιεη
λα αλαιακβάλεη ηελ ππεξάζπηζε νπνηνπδήπνηε
θαηεγνξνπκέλνπ , εθόζνλ απηό δεηεζεί από ηηο δηθαζηηθέο αξρέο, κε ηελ επηθύιαμε
ηνπ παξαγξάθνπ 1.
3. Ο δηθεγόξνο νθείιεη :
α) λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε επζπλεηδεζία θαη επηκέιεηα ,
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β) λα επηρεηξεί ην ζπκβηβαζκό ππνζέζεσλ πνπ είλαη δεθηηθέο ζπκβηβαζκνύ,
γ) λα κελ παξειθύεη ηηο δηθέο.
Γ) όηη εμεδόζε ε ππ΄αξ. 152/2019 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Εαθύλζνπ,
κε ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην έθαλε δεθηή ηελ από 3-7-2018 θαη κε αξ. θαη. 105/3-72018 αγσγή ηνπ Μεραλνύ Κσλζηαληίλνπ θαη επηηάζζεη ην ελαγόκελν ΝΠΓΓ ζηελ
θαηαβνιή πνζνύ 8537,40 επξώ , πιένλ ηόθσλ θαη εμόδσλ , εθ ηνπ νπνίνπ, πνζό 4.000
επξώ πξέπεη λα θαηαβιεζεί άκεζα σο πξνζσξηλά εθηειεζηή. Ζ σο άλσ αγσγή, ε
νπνία επεδόζε ηελ 15-10-2019 από ηελ νπνία εκεξνκελία άξρεηαη πξνζεζκία
άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ 30 εκεξώλ γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ, είρε σο
αληηθείκελν ηελ θαηεπείγνπζα κεηαθνξά ησλ ελεμέιεγθηα ελαπνηεζεηκέλσλ θαη
δηαζθνξπηζκέλσλ απνξξηκκάησλ από ηηο Σ.Κ. Αγ. Μαξίλαο, Φηνιηηίνπ, Αγ. Πάλησλ,
Γαιάξνπ, Λαγθαδαθίσλ, Βνπγηάηνπ θαη αξαθηλάδνπ πξνο ην ΥΤΣΑ ζηελ πεξηνρή
«θνπόο». Ζ σο άλσ αγσγή έγηλε δεθηή επί ηε βάζε ηνπ αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνύ,
δηόηη ε ζπλαθζείζα ζύκβαζε ήηαλ πξνθνξηθή θαη σο εθ ηνύηνπ δελ πιεξνύην ν
απαηηνύκελνο έγγξαθνο ζπζηαηηθόο εθ ηνπ λόκνπ ηύπνο.
Γπλάκεη ησλ αλσηέξσ εθηεζέησλ θαη ηνπ αξ.72 Ν.3852/2010,
Δηζεγνύκαη ηελ κε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο δηόηη θξνλώ
όηη, ελ πξνθεηκέλσ, δελ πηζαλνινγείηαη δηαθνξεηηθή έθβαζε ελώπηνλ Β΄ βάζκηνπ
Γηθαζηεξίνπ θαη επηπιένλ ν Γήκνο ζα επηβαξπλζεί κε επηπιένλ ηόθνπο θαη έμνδα.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο παξαθαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
 Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ
 Σηο εηζεγήζεηο ηεο δηθεγόξνπ θ. νθίαο Φσηνπνύινπ
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010
θαη κεηά δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
Οκόθσλα
Απνθαζίδεη: ηελ άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ΄αξ. 152/2019 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ
Δηξελνδηθείνπ Εαθύλζνπ
Ο θ. Πιαηππόδεο δήισζε παξώλ.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 192/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
TA ΜΔΛΖ
1.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
Νηθήηαο Αξεηάθεο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιύξεο ηαύξνο
4.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
6.- Καξαθάο σηήξηνο
7.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
8.- Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο
Νηθήηαο Αξεηάθεο
[3]

