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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 9/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΨΖ 

 

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δέθα νθηώ (18) ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Δεπηέξα θαη ώξα 18:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ 

Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 9/14.4.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. 

θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν 14 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 16 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

3 Χιηνύκεο Αλδξέαο 17 ηκώλεο Ησάλλεο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 19 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

6 αξάληε Μαξία 20 Καπιάλεο Θσκάο 

7 Ενύλε ηέιια 21 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 22 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

9 Πιηάθνο Αζηέξηνο 23 Βνξδόο Χξήζηνο 

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

11 νθνηάζηνο Χξήζηνο 25 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

12 Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο 26 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

13 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 27 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

       

 ΑΠΟΝΣΔ : Οπδείο  

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραηξάο Αλδξέαο, 

Μεηακόξθσζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο, γ) Βαγησλάο Κσλ/λνο, Οιύλζνπ, 

δ) Ρόθνπ Άλλα,  Πνιπγύξνπ ε) Μειαλδίλνο Ησαθείκ, Βξαζηάκσλ. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 5
ν
 

θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα όηη ζπκθσλεί λα ζπδεηεζεί 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 5
ν
 

θαηεπείγνλ 

Απόθαζε Γ.. επί ηεο από 21-3-2011 αίηεζεο ηνπ θ. 

Κνπβαιάθε Κιεάλζε γηα νηθνλνκηθό ζπκβηβαζκό 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 185  

ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΞΜ-2
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ην ζέκα σο έθηαθην, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «ν θ. 

Κνπβαιάθεο Κιεάλζεο άζθεζε αγσγή ζε βάξνο ηνπ Δήκνπ Οξκύιηαο, εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 

66/2010 Δηθαζηηθή Απόθαζε από ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Φαιθηδηθήο, κε ηελ νπνία ηνπ 

επηδηθάζηεθαλ 43.019,05 €, ελώ ν ίδηνο δεηνύζε 61.707,53 €.   

 Σηάιζεθε ζην Ννκηθό Σύκβνπιν ηνπ Δήκνπ, ν νπνίνο θαη εμέδσζε ηελ παξαθάησ 

αξλεηηθή γλσκνδόηεζε: «Επί ηεο ωο άλω αίηεζεο επάγνληαη ηα αθόινπζα: Τν Δεκνηηθό 

Σπκβνύιην έρεη, κεηαμύ άιιωλ, θαη ηελ αξκνδηόηεηα λα απνθαζίδεη γηα δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό 

γηα πνζό άλω ηωλ 30.000 επξώ ύζηεξα από γλωκνδόηεζε δηθεγόξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο 

ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο.  

 Ελ πξνθεηκέλω ζηνλ αηηνύληα έρνπλ επηδηθαζζεί δηα ηεο ππ' αξηζκ. 66/2010 απόθαζεο 

ηνπ Πνιπκεινύο Πξωηνδηθείνπ Χαιθηδηθήο θεθάιαην 43.019,05 επξώ  ζπλ δηθαζηηθή 

δαπάλε 1.500 επξώ. Πέξαλ ηωλ πνζώλ απηώλ δηθαηνινγείηαη δαπάλε 240 επξώ γηα ηε ζύληαμε 

επηηαγήο, 377 γηα δηθαζηηθό έλζεκν θαη 7.632 επξώ γηα ηόθνπο (θαζ΄ όζνλ ην επηηόθην γηα ηα 

ΝΠΔΔ είλαη θαηά πάγηα λνκνινγία 6% επί ηνπ θεθαιαίνπ), (γηα δε ηνλ ππνινγηζκό ηωλ 

ηόθωλ ππνινγίζζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ  επίδνζεο ηεο αγωγήο έωο ζήκεξα). Απηό 

είλαη ην πνζό, ήηνη 52.868 επξώ, πνπ ν αηηώλ δηθαηνύηαη ωο ζήκεξα.  

 Αλ δελ επηηεπρζεί ζπκβηβαζκόο, ζε πεξίπηωζε ήηηαο ζην Εθεηείν, ν Δήκνο ζα 

επηβαξπλζεί κε λέα δηθαζηηθή δαπάλε (ζπλήζωο 2000 επξώ) θαη ηνπο ηόθνπο έωο ηελ έθδνζε 

ηεο Εθεηεηαθήο απόθαζεο (ήηνη δύν έηε θαηά ηε ζπλήζε πείξα) κε ην επηηόθην πνπ πξναλέθεξα 

ήηνη κε 6%. Άξα, ζύκθωλα κε έλα θαηά πξνζέγγηζε ππνινγηζκό, ε επηπιένλ επηβάξπλζε ζα είλαη 

7.162,00 επξώ. Μεηά δειαδή θαη ηελ έθδνζε ηεο Εθεηεηαθήο απόθαζεο ν Δήκνο ζα νθείιεη 

59.930, πάιη δειαδή ιηγόηεξα από ην πνζό πνπ δεηά ζηελ επηηαγή πξνο εθηέιεζε ν αηηώλ».  

Καηά ηελ γλώκε κνπ ν Ννκηθόο Σύκβνπινο έρεη θάλεη ιάζνο, κε ηελ έλλνηα όηη κε ηελ 

ηειεπηαία απόθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Εηδηθνύ Δηθαζηεξίνπ, ην επηηόθην ππεξεκεξίαο είλαη όπσο 

είλαη κε ηνπο θαλνληθνύο νθεηιέηεο θαη δαλεηζηέο. Δελ είλαη ζην 6% όπσο ήηαλ παιηά ζηα 

Ννκηθά Πξόζσπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ. 

Γηα εκάο είλαη ζπκθέξνλ λα γίλεη ν ζπκβηβαζκόο, θαζώο δεηάεη κόλν ην θεθάιαην θαη 

ην κηζό από ηνπο ηόθνπο (11.810,67/2=5.905,335 €), παξαηηείηαη από ηνπο άιινπο κηζνύο 

ηόθνπο, δηθαζηηθέο δαπάλεο, νπόηε δεηνύκε λα γίλεη απνδεθηή ε αίηεζή ηνπ θαη λα 

παξαηηεζνύκε ησλ ελδίθσλ κέζσλ».  

Τνλ ιόγν δήηεζε ν πξώελ Γήκαξρνο Οξκύιηαο θ. ηακνύδεο Διεπζέξηνο, ν νπνίνο 

αλέθεξε όηη ε ππόζεζε απηή ηνπ κεηαβηβάζηεθε από ηνλ πξνεγνύκελν Δήκαξρν, θαη έρεη 

θάπνηεο επηθπιάμεηο επί ηνπ ζέκαηνο. Με ηελ άπνςε απηή ζπλεηάρζε θαη ν θ. Μπνγδάλνο, 

ελώ ν θ. Καπιάλεο ζπκθώλεζε κε ηελ άπνςε ηνπ εηζεγεηή.  

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζκ. 

66/2010 απόθαζε από ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Φαιθηδηθήο, ηελ γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ 

ζπκβνύινπ ηνπ δήκνπ θ. Ζνύλε Κσλζηαληίλνπ κε ηελ νπνία δελ ζπκθσλεί ην ζώκα θαη κεηά 

από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΞΜ-2
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Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

 Α) Δγθξίλεη ηνλ εμώδηθν ζπκβηβαζκό όπσο πξνηείλεη ν αηηώλ γηαηί είλαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ θαη δέρεηαη λα θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 48.924,39 € ζε δύν δόζεηο σο 

ηειηθό θαηά ηνλ ζπκβηβαζκό πνζό, θαη εηδηθόηεξα ην θεθάιαην πνπ επηδηθάζζεθε κε ηνπο 

κηζνύο ηόθνπο (43.019,05 €, +5.905,335 €), δηθαζηηθέο θαη ινηπέο δαπάλεο ζηνλ θ. 

Κνπβαιάθε Κιεάλζε ηνπ Παλαγηώηε, θαηνίθνπ Οξκύιηαο.  

 Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ απαηηνύκελσλ εγγξάθσλ, ηελ 

θαηάξγεζε ηεο δίθεο θαη ηελ παξαίηεζε από ηα έλδηθα κέζα.  

 Δπί ηεο απόθαζεο εμέθξαζαλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο ν επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο 

κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλνο Μπνγδάλνο θαη ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. ηακνύδεο 

Διεπζέξηνο (πξώελ Γήκαξρνο Οξκύιηαο). 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 185/2011. 

 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Υπνγξαθή                Υπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 19-5-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΧΟ 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 

ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΞΜ-2


