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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  199/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 12ε ηνπ κελόο 
Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 18:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αξηζκ. 16906 θαη από 08.11.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη θ.θ. Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ 
πνπ είραλ ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γηα ηελ Κνηλόηεηάο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο λόκνπο 
4555/2018 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 αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο),  

Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία (Μέιε).   
ΑΠΟΝΣΔ  

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

Πξόεδξνη Κνηλνηήησλ  
(ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8, άξζξν 77, λόκνο 4555/2018 ΦΔΚ 133/Α΄/19.07.2019) 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Υώξαο: Γεκεηξόπνπινο Γηνλύζηνο, Μεζώλεο: Λίγγξεο Παλαγηώηεο, 

Κνξπθαζίνπ: ύξλνο ππξίδσλ, Ακπεινθύηνπ: Φπρνγπηόο Παλαγηώηεο,  
Ρσκαλνύ: Μπισλάο Διεπζέξηνο. 

ΑΠΟΝΣΔ 
Πύιαο: Αιεμόπνπινο Ισάλλεο. 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
ύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ επί ηεο κε αξηζ. θαηάζ. 2931/2018 αγσγήο ηεο 
εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Δθδόζεηο νθία Μνζραλδξένπ θαη ία 
Δ.Δ.», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Σδώξηδ αξηζ. 6, λόκηκα εθπξνζσπνύκελεο, 

θαηά ηνπ Γήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ (25) ΚΑΙ ΑΠΟ  

12/11/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: ΨΒ3ΣΩ1Β-93Θ



     Γελ παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Βξεηηάθνο Γεκήηξηνο, θαζώο θαη ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο 
Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
  
     Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 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 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «ύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ επί 
ηεο κε αξηζ. θαηάζ. 2931/2018 αγσγήο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 
«Δθδόζεηο νθία Μνζραλδξένπ θαη ία Δ.Δ.», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Σδώξηδ 
αξηζ. 6, λόκηκα εθπξνζσπνύκελεο, θαηά ηνπ Γήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο». 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ από 04-11-2019 Γλσκνδόηεζε ηεο 
Ννκηθήο καο Τπεξεζίαο γηα ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ επί ηεο κε αξηζ. θαηάζ. 

2931/2018 αγσγήο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Δθδόζεηο νθία 
Μνζραλδξένπ θαη ία Δ.Δ.», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Σδώξηδ αξηζ. 6, λόκηκα 
εθπξνζσπνύκελεο, θαηά ηνπ Γήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο σο εμήο: 
 

«ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓHMOY ΠΤΛΟΤ – ΝΔΣΟΡΟ   
     

ΘΔΜΑ: Σύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ επί ηεο κε αξηζ. θαηάζ. 2931/2018 αγωγήο ηεο 

εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Εθδόζεηο Σνθία Μνζραλδξένπ θαη Σία Ε.Ε.», πνπ εδξεύεη 

ζηελ Αζήλα, νδόο Τδώξηδ αξηζ. 6, λόκηκα εθπξνζσπνύκελεο, θαηά ηνπ Δήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο. 

 

ΛΗΦΘΔΝΣΑ ΤΠΟΦΗ  ΔΓΓΡΑΦΑ: 

1) Η κε αξηζ. πξση. 16612/4-11-2019 Δήισζε ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ ηεο ελάγνπζαο 

εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Εθδόζεηο Σνθία Μνζραλδξένπ θαη Σία Ε.Ε.».  

2) Η από 28-8-2018 κε αξηζ. θαηάζ. 2931/2018 αγσγή ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαηά ηνπ Δήκνπ 

Πύινπ-Νέζηνξνο (αξ. πξση. εηζ. 14919/24-10-108). 

3) Τν κε αξηζ. πξση. 16258/24-10-2019 έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ Δήκνπ 

Πύινπ-Νέζηνξνο πξνο ηελ Ννκηθή Υπεξεζία Δήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο κε Θέκα: «Έθζεζε απόςεσλ 

γηα ηελ ππόζεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία Εθδόζεηο Σνθία Μνζραλδξένπ θαη Σία Ε.Ε.». 

4) Τν κε αξηζ. πξση. 16455/30-10-2019 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ Δήκνπ 

Πύινπ-Νέζηνξνο πξνο ηελ Ννκηθή Υπεξεζία Δήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο κε Θέκα: «Απάληεζε επί 

εγγξάθνπ ζαο – Σρεη: ην κε αξηζ. 14378/25-9-2019 έγγξαθό ζαο.». 

 

 

Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΜΒΙΒΑΜΟ. 

       Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο-

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΕΚ-Α΄, 87), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη, νξίδεη ζην άξζξν 65 - 

Αξκνδηόηεηεο Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ όηη: «1. Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην δήκν εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λόκνπ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ 

δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ηε δεκνηηθό ζπκβνύιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή 

ηνπ…». Σην δε άξζξν 72 -Οηθνλνκηθή Επηηξνπή - Αξκνδηόηεηεο- νξίδεη όηη «1. Η Οηθνλνκηθή 

Επηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν, αξκόδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Εηδηθόηεξα, έρεη ηηο αθόινπζεο απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο 

αξκνδηόηεηεο: ..… ηβ) Απνθαζίδεη ηνλ ζπκβηβαζκό ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν 
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κέρξη πνζνύ εμήληα ρηιηάδσλ επξώ (60.000,00€). Όηαλ ην αληηθείκελν είλαη άλσ ησλ 60.000 επξώ, 

ηόηε εηζεγείηαη ηε ιήςε απόθαζεο από ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην. Δελ επηηξέπεηαη ζπκβηβαζκόο ή 

θαηάξγεζε δίθεο γηα απαηηήζεηο κηζζώλ, επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ, εμόδσλ παξάζηαζεο, εμόδσλ 

θίλεζεο θαη γεληθά κηζζνινγηθώλ παξνρώλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ γηα ηηο 

νπνίεο ην λνκηθό δήηεκα έρεη επηιπζεί κε απόθαζε αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ.». Η απόθαζε 

ιακβάλεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα 

ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο (άξζξν 72 παξ. 2 Ν. 3852/2010). 

       Εμάιινπ, ζην άξζξν 871 ΑΚ νξίδεηαη όηη: «Με ηε ζύκβαζε ηνπ ζπκβηβαζκνύ νη ζπκβαιιόκελνη 

δηαιύνπλ κε ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο κηα θηινληθία ηνπο ή κηα αβεβαηόηεηα γηα θάπνηα έλλνκε 

ζρέζε. Με αβέβαηε ζρέζε εμνκνηώλεηαη θαη ε επηζθαιήο απαίηεζε».  

       Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη όηη ζπληξέρεη αξκνδηόηεηα ησλ Δήκσλ λα ζπλάπηνπλ 

εμώδηθνπο ή δηθαζηηθνύο ζπκβηβαζκνύο ζύκθσλα κε ην άξζξν 871 ΑΚ ή λα πξνβαίλνπλ ζε 

θαηάξγεζε εθθξεκνύο δίθεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 293 Κ.Πνι.Δ. Τν αξκόδην όξγαλν γηα ηε ζύλαςε 

ηνπ εμώδηθνπ ή ηνπ δηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, εθόζνλ ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο μεπεξλά ην πνζό 

ησλ 60.000,00€ είλαη ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο νηθείαο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο, άιισο, γηα δηαθνξά πνπ δελ μεπεξλά ην αλσηέξσ πνζό, αξκόδηα γηα ηε ζύλαςε ηνπ 

ζπκβηβαζκνύ είλαη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή. Πεξαηηέξσ, ε άζθεζε ηεο ελ ιόγσ αξκνδηόηεηαο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο/Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ αθνξά θαη ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο όπνπ 

αλαθύπηνπλ δηαθνξέο αζηηθήο αληηθεηκεληθήο επζύλεο, κεηαμύ Δήκνπ θαη ηξίηνπ, ππό ηελ έλλνηα 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 104-106 ηνπ Εηζαγσγηθνύ Νόκνπ Αζηηθνύ Κώδηθα (ΕηζΝΑΚ).   

       Η ζύλαςε εμώδηθνπ ή δηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ πξνθξίλεηαη ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

δηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο είλαη δπλαηό λα έρεη σο ηειηθό απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθά 

κεγαιύηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ δήκνπ, δεδνκέλνπ όηη, ζε πεξίπησζε δηθαίσζεο ηνπ 

ελάγνληνο, ε δαπάλε ηνπ δήκνπ πξνζαπμάλεηαη κε ηα δηθαζηηθά έμνδα απηνύ θαη ηνπο 

επηδηθαδόκελνπο ηόθνπο, ελώ είλαη επίζεο πηζαλό λα επηδηθαζηνύλ ρξεκαηηθά πνζά γηα 

αλαπιήξσζε δηαθπγόλησλ θεξδώλ ή/θαη εζηθή βιάβε. πλεπώο, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ θξίλεηαη 

κάιινλ πηζαλή ε έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο ππέξ ηνπ ελάγνληνο, ε απνδνρή ηέηνηνπ 

ζπκβηβαζκνύ εθ κέξνπο ηνπ δήκνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο απηνύ, θάηη πνπ 

απνηειεί άιισζηε ππνρξέσζή ηνπ ζύκθσλα κε ηε ξεηή δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ 178 ηνπ 

Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ, Ν. 3463/2006). Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη ε 

ηαρύηεξε απνδεκίσζε ηνπ δεκησζέληνο, ν νπνίνο δηαθνξεηηθά ππνρξενύηαη ζπρλά λα πεξηκέλεη ηελ 

πάξνδν κεγάινπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο έσο όηνπ εθδηθαζηεί ε ππόζεζε θαη πξνάγεηαη ε 

εκπηζηνζύλε ηνπ πξνο ηε δηνίθεζε. Παξάιιεια απνθνξηίδεηαη ν κεραληζκόο απνλνκήο δηθαηνζύλεο 

(Σρεηηθή ε κε αξηζ. πξση. νηθ: 45351/12-11-2013 Εγθύθιηνο ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ). 

 

ΙΙ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΘΔΔΧ. 

      1./ Η εηεξόξξπζκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «Εθδόζεηο Σνθία Μνζραλδξένπ θαη Σία Ε.Ε», 

πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα (νδόο Τδώξηδ αξηζ. 6) θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα, άζθεζε θαηά ηνπ 

Δήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο ηελ από 28-8-2018 θαη κε αξηζ. θαηάζ. 2931/2018 αγσγή ηεο, ε νπνία 

επεδόζε ζηνλ Δήκν ζηηο 17-10-2018 θαη εθδηθάδεηαη, ύζηεξα από αλαβνιή, ελώπηνλ 
ηνπ Εηξελνδηθείνπ Αζελώλ θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 21/11/2019. Με ηελ ελ ιόγω αγωγή, ε 
ελάγνπζα, ε νπνία εθδίδεη ηελ εκεξήζηα παλειιήληα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα «ΗΧΩ ΣΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΙΩΝ», αηηείηαη: 1. Να ππνρξεωζεί ν ελαγόκελνο Δήκνο Πύινπ-Νέζηνξνο 
λα ηεο θαηαβάιεη το σςνολικό ποσό των εςπώ οκτακοσίων πενήντα έξι και 
λεπτών ενενήντα τπιών (856,93), σςμπεπιλαμβανομένος τος αναλογούντορ 
Φ.Π.Α, λνκηκνηόθωο από ηελ εκεξνκελία εθδόζεωο εθάζηνπ ηηκνιόγηνπ, άιιωο από 
ηελ επίδνζε ηεο αγωγήο θαη κέρξη ηελ πιήξε θαη νινζρεξή εμόθιεζε 2. Να θεξπρζεί 
ε εθδνζεζνκέλε απόθαζε πξνζωξηλώο εθηειεζηή θαη 3. Να θαηαδηθαζηεί ν 
ελαγόκελνο Δήκνο ζηελ ελ γέλεη δηθαζηηθή δαπάλε ηεο. ύκθωλα δε κε ην ηζηνξηθό ηεο 
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αλωηέξω αγωγήο ε έλδηθε απαίηεζε ηεο ελάγνπζαο ζηεξίδεηαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο 
ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα πεξί ελδνζπκβαηηθήο επζύλεο – Σηκνιόγηα, ηα νπνία απηή 
εμέδωζε επί πηζηώζεη θαη αθνξνύλ δεκνζηεύζεηο δηαθήξπμεο δεκνζίσλ δηαγσληζκώλ ηνπ 

Δήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο πνπ ν Δήκνο ηεο αλέζεζε θαη ηα νπνία ηηκνιόγηα ν Δήκνο παξέιαβε 

κεηά ησλ νηθείσλ δεκνζηεπζέλησλ θύιισλ ηεο ελ ιόγσ εθεκεξίδαο ηεο ελάγνπζαο. Eηδηθόηεξα, 

ηα έλδηθα ηηκνιόγηα ζηα νπνία ε ελάγνπζα ζηεξίδεη ηελ απαίηεζή ηεο είλαη: 1) ην ππ’ αξηζ. 

00ΤΥΔ0052753/30-7-2015 ηηκνιόγην ζπλνιηθνύ πνζνύ 218,94 επξώ 2) ππ’ αξηζ. 

00ΤΥΔ0053463/24-9-2015 ηηκνιόγην ζπλνιηθνύ πνζνύ 165,44 επξώ γ)  ππ’ αξηζ. 

00ΤΥΔ0053659/8-10-2015 ηηκνιόγην ζπλνιηθνύ πνζνύ 166,67 επξώ, δ) ππ’ αξηζ. 

00ΤΥΔ0053953/29-10-2015 ηηκνιόγην ζπλνιηθνύ πνζνύ 71,96 επξώ θαη ε) ππ’ αξηζ. 

00ΤΥΔ0054947/31-12-2015 ηηκνιόγην ζπλνιηθνύ πνζνύ 334,56 επξώ. 

     2./ Πεξαηηέξσ, κε ηε κε αξηζ. πξση. 16612/4-11-2019 Δήισζε ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ 

ηεο ελάγνπζαο εηαηξίαο πξνο ηνλ Δήκν καο, καο δειώλνληαη ηα εμήο: 

«Σηα πιαίζηα εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο εθ ηεο ππ’ αξηζ. 2931/2018 αγσγήο καο, ε 

νπνία εθδηθάδεηαη ελώπηνλ ηνπ Εηξελνδηθείνπ Αζελώλ θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 21/11/2019, ζαο 

δειώλνπκε όηη δερόκαζηε λα ιάβνπκε ην πνζό ησλ 856,93 επξώ ζε πιήξε θαη νινζρεξή εμόθιεζε 

ηεο απαίηεζήο καο (θεθάιαην, ηόθνη θαη δηθαζηηθά έμνδα) από ηελ πεξηγξαθόκελε ζηελ αλσηέξσ 

αγσγή αηηία.». 

 

ΙΙΙ. ΔΚΦΡΑΗ ΓΝΧΜΗ.  

       Επεηδή ελ πξνθεηκέλσ, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ εθηηζέκελα θαη αθνύ έιαβα ππ’ όςηλ ηηο 

έγγξαθεο απόςεηο πνπ κνπ ππεβιήζεζαλ από ηηο ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο Οηθνλνκηθώλ θαη Τερληθώλ 

έξγσλ Δήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο (ζρεη. 3 θαη 4), κε ηηο νπνίεο δελ αληηιέγνπλ σο πξνο ηελ εθηέιεζε 

ησλ ππεξεζηώλ ηεο ελάγνπζαο θαη ηελ ύπαξμε ηεο έλδηθεο νθεηιήο, εθθξάδσ ηελ άπνςε, 

ζπληζηάκελεο απιήο γλώκεο ζηεξνύκελεο δεζκεπηηθόηεηαο, όηη ε ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ κε ηελ ελάγνπζα εηαηξεία είλαη ελ πξνθεηκέλσ λόκηκε θαη επσθειήο γηα ηνλ 

Γήκν γηα ηνπο θάησζη αλαιπηηθά παξαηηζέκελνπο ιόγνπο: 

α) δηόηη, ε έλδηθε απαίηεζε ηεο ελάγνπζαο εηαηξείαο αθνξά ζε ήδε εθηειεζζείζα παξνρή ππεξεζηώλ 

(δεκνζίεπζε δηαθεξύμεσλ δεκνζίσλ δηαγσληζκώλ ηνπ Δήκνπ), πνπ ν Δήκνο ηεο αλέζεζε θαη 

ζπλεπώο πθίζηαηαη πξάγκαηη ε έλδηθε νθεηιή πξνο ηελ ελάγνπζα εηαηξεία.  

β) δηόηη, κε βάζε ηελ ππνθείκελε αηηία ηεο έλδηθεο δηαθνξάο, ζε πεξίπησζε ζπδεηήζεσο ηεο σο άλσ 

αγσγήο θξίλεηαη ζθόδξα πηζαλή ε έθδνζε επλνηθήο δηθαζηηθήο απνθάζεσο γηα ηελ ελάγνπζα 

εηαηξεία, κε απνηέιεζκα ν Δήκνο λα ππνρξεσζεί λα ηεο θαηαβάιιεη όρη κόλν ην αλσηέξσ πνζό, 

αιιά επηπιένλ δηθαζηηθή δαπάλε θαη ηόθνπο ππεξεκεξίαο επί ηνπ πνζνύ πνπ ηεο νθείιεη ν Δήκνο, 

θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πνζό κε ην νπνίν ν Δήκνο ζα επηβαξπλζεί ζε πεξίπησζε πνπ ε 

δηθαζηηθή απόθαζε πνπ ζα εθδνζεί θνηλνπνηεζεί από ηελ ελάγνπζα ζηνλ Δήκν κεηά επηηαγήο πξνο 

πιεξσκήο, ζηελ νπνία ζα πξνζηεζνύλ θαη έμνδα γηα ιήςε απνγξάθνπ, έμνδα ζύληαμεο επηηαγήο, 

έμνδα παξαγγειίαο πξνο επίδνζε θαη έμνδα επίδνζεο θαη ηα νπνία πνζά, ζε πεξίπησζε ζύλαςεο 

εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, ν Γήκνο απνθεξδαίλεη.  

    Ωο εθ ηνύηνπ, ζα πξέπεη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, σο αξκόδην θαη’ άξζξν 72 Ν. 3852/2010 

όξγαλν, λα απνθαζίζεη γηα ηε ζύλαςε ή κε ηνπ ζπκβηβαζκνύ κε ηελ ελάγνπζα εηαηξεία. 

Επηζεκαίλεηαη δε όηη, ζε πεξίπησζε ζύλαςεο ηνπ ζπκβηβαζκνύ, ζα πξέπεη αθελόο λα ππνγξαθεί 

κεηαμύ ηεο ελάγνπζαο εηαηξείαο θαη ηνπ Δήκνπ ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ξύζκηζεο νθεηιήο - 

εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξάο θαη αθεηέξνπ λα ηεξεζνύλ όιεο νη λόκηκεο δηαηππώζεηο 

(θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ελεκεξόηεηεο θαηά ηελ εθηακίεπζε θιπ) θαη λα γίλνπλ νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο.».  

Παξαθαιώ όπσο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 
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     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. 
  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ σ λ α     
 
1)Σε ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ επί ηεο κε αξηζ. θαηάζ. 2931/2018 αγσγήο ηεο 
εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Δθδόζεηο νθία Μνζραλδξένπ θαη ία Δ.Δ.», πνπ 
εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Σδώξηδ αξηζ. 6, λόκηκα εθπξνζσπνύκελεο, θαηά ηνπ Γήκνπ 
Πύινπ-Νέζηνξνο, θαζόηη είλαη επσθειήο γηα ην Γήκν γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
ζρεηηθή Γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη αλαγξάθνληαη επ’ αθξηβώο ζην 
εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο.  
 
2)Σελ ππνγξαθή κεηαμύ ηεο ελάγνπζαο εηαηξείαο θαη ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, 
ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ ξύζκηζεο νθεηιήο - εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξάο, ηελ ηήξεζε 
όισλ ησλ λνκίκσλ δηαηππώζεσλ (θνξνινγηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ ελεκεξνηήησλ θαηά ηελ 
εθηακίεπζε θιπ) θαη λα γίλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο. 
 
3)Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Πύινπ–Νέζηνξνο θ. Καξβέια Παλαγηώηε γηα όιεο ηηο πεξαηηέξσ 
ελέξγεηεο θαη λα ππνγξάςεη νηηδήπνηε ζρεηηθό έγγξαθν ρξεηαζηεί γηα ην ζθνπό απηό.  
 
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  199/2019 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                              ΣΑ ΜΔΛΗ 

ΟΙ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ 
(Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 

                                                   Πύινο   12/11/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 
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