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     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 18ε ηνπ κελόο 
επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 10:00, ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 13725 θαη από 13.09.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο θ. Καξβέια Παλαγηώηε – Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε 
ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο 
λόκνπο4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 θαη 
ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, 

Υαξακαξάο Θεόδσξνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, (Μέιε).  
 

ΑΠΟΝΣΔ  
Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, Καλάθεο Ηιίαο, (Μέιε) έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ. 

 
     Παξίζηαηαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Γεώξγηνο Αλαζηαζόπνπινο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
 
     Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο αθνύ δηαπίζησζε 
όηη πθίζηαηαη λόκηκε απαξηία θαζόηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: πέληε 
(5) θαη απόληεο: δπν (2), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ’ 
αξηζ. 3/2019 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Πύινπ (Δηδηθή Γηαδηθαζία Πεξηνπζηαθώλ 
Γηαθνξώλ), πνπ εμεδόζε επί ηεο κε αξηζ. θαηάζ. 6/2018 αγωγήο ηνπ θ. Α. Υξ. ηνπ Γ.». 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 3/2019 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Πύινπ (Δηδηθή Γηαδηθαζία Πεξηνπζηαθώλ Γηαθνξώλ), πνπ εμεδόζε επί ηεο κε αξηζ. 

θαηάζ. 6/2018 αγωγήο ηνπ θ. Α. Υξ. ηνπ Γ. 
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     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ από 29/08/2019 Γλσκνδόηεζε ηεο 
Ννκηθήο καο Τπεξεζίαο γηα άζθεζε  ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 3/2019 απόθαζεο ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ Πύινπ (Δηδηθή Γηαδηθαζία Πεξηνπζηαθώλ Γηαθνξώλ), πνπ εμεδόζε επί ηεο κε 
αξηζ. θαηάζ. 6/2018 αγσγήο ηνπ θ. Α. Υξ. ηνπ Γ.. πλερίδνληαο ε ζρεηηθή Γλσκνδόηεζε έρεη 
σο εμήο:    
       «… Δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 3/2019 απόθαζεο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Πύινπ (Εηδηθή Δηαδηθαζία 
Πεξηνπζηαθώλ Δηαθνξώλ), πνπ εμεδόζε επί ηεο κε αξηζ. θαηάζ. 6/2018 αγωγήο ηνπ θ. Α. Χξ. 
ηνπ Δ., ν Δήκνο Πύινπ-Νέζηνξνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ ελάγνληα, ην πνζό ηωλ 
ρηιίωλ επηαθνζίωλ πελήληα πέληε επξώ (1.755 e) κε ην λόκηκν ηόθν από ηελ επίδνζε ηεο 
αγωγήο κέρξη ηελ εμόθιεζε, θαζώο θαη πνζό ηξηαθόζηα ηξηάληα ηξία επξώ θαη πελήληα έμη 
ιεπηά (333,56 e) ωο δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ ελάγνληνο.  
     Καηά ηεο αλωηέξω νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απνθάζεωο επηηξέπεηαη ε άζθεζε έθεζεο θαη’ 
άξζξν 511 επ. ηνπ Κ.Πνι.Δ ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξωηνδηθείνπ Καιακάηαο εληόο 
πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο λνκόηππεο επίδνζήο ηεο ζηνλ Δήκν 
Πύινπ-Νέζηνξνο πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 29-7-2019, ε νπνία όκωο πξνζεζκία αλαζηέιιεηαη 
θαηά ην δηάζηεκα από 1-7-2019 έωο 15-9-2019 ζύκθωλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Κώδηθα πεξί 
Δηθώλ ηνπ Δεκνζίνπ. Επηζεκαίλεηαη, όκωο, όηη ιόγω ηνπ πξνζωξηλά εθηειεζηνύ ραξαθηήξα 
ηεο αλωηέξω δηθαζηηθήο απνθάζεωο, ε άζθεζε εθέζεωο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο ελ 
ιόγω απόθαζεο (άξζξα 519 επ. Κ.Πνι.Δ) θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη ν Δήκνο, ζε 
ζπκκόξθωζή ηεο, λα εμνθιήζεη ηνλ ελάγνληα θαηά ην επηδηθαζζέλ ζε απηόλ θεθάιαην θαη ηνπο 
αλαινγνύληεο ζ’ απηό ηόθνπο, άιιωο δύλαηαη λα επηδηώμεη απηόο ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιόγω 
απνθάζεωο ιακβάλνληαο κέηξα αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ Δήκνπ (θαηάζρεζε 
ηξαπεδηθώλ ηνπ ινγαξηαζκώλ, αθίλεηωλ πεξηνπζηαθώλ ηνπ ζηνηρείωλ θ.ι.π). 
      Επεηδή, ζύκθωλα κε ηελ πεξ. ηγ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή 
απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε ή κε όιωλ ηωλ έλδηθωλ βνεζεκάηωλ θαη ηωλ έλδηθωλ κέζωλ, 
θαζώο θαη γηα ηελ παξαίηεζε από απηά. Η δε ζρεηηθή απόθαζε ιακβάλεηαη ύζηεξα από 
γλωκνδόηεζε δηθεγόξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηεο ζρεηηθήο 
απόθαζεο.  
       Επεηδή, πεξαηηέξω, ζύκθωλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 πεξ. ηβ ηνπ Ν. 3852/2010, όπωο 
απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ πξόζθαην Νόκν 4623/2019 (Φ.Ε.Κ 134 Α/9-8-2019): «…Δελ 
επηηξέπεηαη ζπκβηβαζκόο ή θαηάξγεζε δίθεο γηα απαηηήζεηο κηζζώλ, επηδνκάηωλ, 
απνδεκηώζεωλ, εμόδωλ παξάζηαζεο, εμόδωλ θίλεζεο θαη γεληθά κηζζνινγηθώλ παξνρώλ 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο, εμαηξνπκέλωλ εθείλωλ γηα ηηο νπνίεο ην λνκηθό δήηεκα έρεη επηιπζεί κε 
απόθαζε αλωηάηνπ δηθαζηεξίνπ.» θαη επνκέλωο, κε δεδνκέλν όηη ηα αγωγηθά θνλδύιηα 
αθνξνύλ δαπάλεο κεηαθίλεζεο εθηόο έδξαο ηνπ ελάγνληνο, είλαη ππνρξεωηηθή γηα ηνλ Δήκν ε 
άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ (εθέζεωο) θαηά ηεο αλωηέξω απόθαζεο.     
      Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ ππέξ ηεο άζθεζεο εθέζεωο, θαη’ άξζξν 511 επ. 
ηνπ Κ.Πνι.Δ, θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 3/2019 απόθαζεο ηνπ Εηξελνδηθείνπ Πύινπ (Εηδηθή 
Δηαδηθαζία Πεξηνπζηαθώλ Δηαθνξώλ) πνπ εμεδόζε επί ηεο κε αξηζ. θαηάζ. 6/2018 αγωγήο ηνπ 
θ. Α. Χξ. ηνπ Δ.».                            
     Γηα ηνπο σο άλσ αλαθεξόκελνπο ιόγνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ από 29-08-2019 
γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο καο Τπεξεζίαο, πξνηείλσ ηελ άζθεζε εθέζεσο, θαη’ άξζξν 511 
επ. ηνπ Κ.Πνι.Γ, θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 3/2019 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Πύινπ (Δηδηθή 
Γηαδηθαζία Πεξηνπζηαθώλ Γηαθνξώλ) πνπ εμεδόζε επί ηεο κε αξηζ. θαηάζ. 6/2018 αγσγήο 
ηνπ θ. Α. Υξ. ηνπ Γ., θαηνίθνπ Καιακάηαο.  
 

Παξαθαιώ όπωο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 
 
     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λόκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019. 
  

ΑΔΑ: 67ΤΝΩ1Β-260



Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α    
 

1)Σελ άζθεζε εθέζεσο, θαη’ άξζξν 511 επ. ηνπ Κ.Πνι.Γ, θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 3/2019 
απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Πύινπ (Δηδηθή Γηαδηθαζία Πεξηνπζηαθώλ Γηαθνξώλ) πνπ 
εμεδόζε επί ηεο κε αξηζ. θαηάζ. 6/2018 αγσγήο ηνπ θ. Α. Υξ. ηνπ Γ., γηα ηνπο ιόγνπο θαη ην 
ζθνπό πνπ αλαγξάθνληαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη επηπιένλ 
αλαθέξνληαη επ’ αθξηβώο ζηελ από 02-09-2019 γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο. 
 
2)Δμνπζηνδνηεί ηηο ηεινύζεο ζε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο Γηθεγόξνπο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, ήηνη: α)Γεσξγία Βηζβίθε ηνπ Αζαλαζίνπ, θάηνηθν Πύινπ 
Μεζζελίαο, κε ΑΜ ΓΚ 370 θαη β)Μαξία – Αηθαηεξίλε Βεδπξέα ηνπ Αλαζηαζίνπ, θάηνηθν 
Καιακάηαο, ΑΜ. ΓΚ 496, ζηηο νπνίεο παξέρεη ηελ εηδηθή εληνιή, ηελ πιεξεμνπζηόηεηα θαη ην 
δηθαίσκα, όπσο ελεξγώληαο από θνηλνύ ή ε θαζεκία ρσξηζηά, γηα ηελ θαηάζεζε ηεο σο άλσ 
αλαθεξόκελεο έθεζεο, ππνγξάθνληαο νηηδήπνηε ζρεηηθό έγγξαθν ρξεηαζηεί γηα ην ζθνπό 
απηό.   
 
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  152/2019 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                  ΣΑ ΜΔΛΗ 
       (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 

                                                   Πύινο   18/09/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 
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