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ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 5073

: 23710 22266

:  oikonomiko

 

 

Από το πρακτικό 18/2011 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα πέµπτη

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε

από την υπ’ αριθ. 25802/30-11-

3852/10. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

Ο.Ε. 3.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος

Ο.Ε,  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωµάς Καπλάνης

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος   16-

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ 

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

πέµπτη (5η) ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα  12.00  στo

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρ

-2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

∆ηµήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος

Θωµάς Καπλάνης, 2. Μαρία Σαράντη, τακτικά µέλη Ο.Ε. 
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Ο ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

-12-2011 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /26904 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

o ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα 

σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος 

∆ήµητσας ∆ηµήτριος, τακτικά µέλη της 
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Αριθµός θέµατος: 5o  Συµβιβασµός και κατάργηση δίκης (Αίτηµα των Αντωνίου  

∆ηµήτριου, Χρυσάφως Αντωνίου & Αντωνίου Μιλτιάδη)  
Αριθµός Απόφασης: 244 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε 

όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  

Ο  Πρόεδρoς της Επιτροπής, εισηγούµενος το θέµα, τόνισε τα παρακάτω: 

«Οι αιτούντες, µε την από 12/4/2010 και µε αριθ. κατάθεσης 1276/129/25-5-2010 αγωγή τους σε 

βάρος του ∆ήµου (Ειδική διαδικασία µισθωτικών διαφορών) και για τα ανήκοντα στον καθένα 

αντίστοιχα ποσοστά συγκυριότητας (30%, 30% και 40% εξ αδιαιρέτου) και για τους λόγους που 

αναφέρουν σ’ αυτήν (αγωγή), ζήτησαν να καταδικασθεί ο ∆ήµος να πληρώσει στον καθένα 

ξεχωριστά, τα στην αγωγή αναφερόµενα ποσά. 

Η παραπάνω αγωγή συζητήθηκε στις 13/10/2010 κατ’ αντιµωλία δηλαδή µε την παρουσία όλων των 

διαδίκων, εξετάσθηκαν µάρτυρες και από τις δύο πλευρές και εκδόθηκε η µε αριθ. 72/2011 οριστική 

απόφαση µε την οποία έγινε δεκτή µερικά η αγωγή των αιτούντων και υποχρεώθηκε ο  ∆ήµος µας 

να καταβάλλει στον καθένα τα αντίστοιχα ποσά των 7.917,57 €, 7.917,57 € & 10.556,76 € µε τον 

νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την επίδοση της αγωγής, πλέον δικαστικής δαπάνης 300 €. 

Ως νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου είχαµε την υποχρέωση ν’ ασκήσουµε έφεση κατά της 

απόφασης αυτής, όπως και έγινε, πλην όµως στη συνέχεια υπεβλήθη εκ µέρους των αιτούντων από 

31/10/011 το κρινόµενο αίτηµα για τον συµβιβασµό και την κατάργηση της δίκης, παραιτούµενων των 

αιτούντων από τους τόκους και την επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη. 

Με βάση τα παραπάνω και παρά την από 18/11/2011 αρνητική για το θέµα αυτό γνωµοδότηση του 

∆ικηγόρου του ∆ήµου, εισηγούµαι να γίνει δεκτό το αίτηµα για εξώδικο για συµβιβασµό και την 

κατάργηση της δίκης, γιατί ωφελείται ο ∆ήµος από την µη πληρωµή των τόκων και της δικαστικής 

δαπάνης, σε κάθε δε περίπτωση υπάρχει και η πρωτόδικη απόφαση και ουδείς δεν µπορεί να 

εξασφαλίσει τον ∆ήµο, ότι αν συζητηθεί η έφεσή του και ασκηθεί παράλληλα αντέφεση από τους 

αιτούντες, δεν θα καταστεί χειρότερη η θέση του ∆ήµου και δεν θα υποχρεωθεί να πληρώσει 

περισσότερα χρήµατα ή τα ίδια ποσά που επεδίκασε η πρωτόδικη απόφαση, πλέον τόκων και 

δικαστικών δαπανών κατά τον χρόνο της αποπληρωµής. 
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Τον λόγο έλαβε ο εκ των µελών της Επιτροπής Κων/νος Μπογδάνος ο οποίος ζήτησε να µην εγκριθεί 

ο αιτούµενος εξώδικος συµβιβασµός για τους παρακάτω λόγους: 

1) Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 η Ο.Ε. για να αποφασίσει να 

εισηγηθεί στο ∆.Σ. εξώδικο συµβιβασµό µέχρι ποσού 30.000,00 €, χρειάζεται γνωµοδότηση 

δικηγόρου. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε. Αντιθέτως υπήρχε η από 21-10-2011 έγγραφη πρόταση 

του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου ο οποίος εισηγείτο την άσκηση έφεσης κατά της 

πρωτόδικης δικαστικής απόφασης. Συνεπώς η όποια απόφαση είναι άκυρη. 

2) ∆ιότι η πρωτόδικη απόφαση πάσχει από επαρκή αιτιολόγηση απ’ την πλευρά του ∆ήµου. 

Τα γεγονότα δεν ήταν όπως τα αναφέρουν οι αντίδικοι. Η υπόθεση κερδίζεται κατά την 

εκτίµησή µας στο Εφετείο. 

3) Είναι υποχρεωµένος ο ∆ήµος να εξαντλήσει τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία 

διαδικασίες 

4) Καταψηφίζουµε την πρόταση και θα προσφύγουµε για την ακυρότητα της απόφασης.  

 

Ύστερα από τα παραπάνω και τον διάλογο που αναπτύχθηκε, η Οικονοµική Επιτροπή αφού 

είδε και τις διατάξεις του αρθρ. 72 του Ν. 3852/10 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1) Αποδέχεται τις αιτήσεις των αιτούντων για τον εξώδικο συµβιβασµό και την 

κατάργηση της δίκης µε την καταβολή στον καθένα εξ’ αυτών, των αντίστοιχων 

ποσών 7.917,57 €, 7.917,57 € & 10.556,76 € αντίστοιχα που επιδικάσθηκαν µε την 

αριθ. 72/2011 οριστική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και µε 

τον όρο ότι οι αιτούντες θα παραιτηθούν των τόκων υπερηµερίας, της δικαστικής 

δαπάνης που επιδικάσθηκε και του δικαιώµατος άσκησης έφεσης ή αντέφεσης  κατά 

της παραπάνω αποφάσεως. 

2) Με δεδοµένο ότι το οικονοµικό αντικείµενο του συµβιβασµού δεν ξεπερνάει το ποσό 

των 30.000,00 € η Οικονοµική Επιτροπή µε εφαρµογή της διάταξης του αρ. 72 παρ. 

1εδ, ιδ, εισηγείται θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση του παραπάνω 

συµβιβασµού που γίνεται προς όφελος του ∆ήµου 
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3) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή κάθε αναγκαίου για την ολοκλήρωση 

των παραπάνω ενεργειών εγγράφου.  

 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    244/ 2011 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  5η ∆εκεµβρίου 2011 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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