
 

 
  

 
 
 
 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

        Από το πρακτικό τθσ αρικμ. 12/23-04-2019  τακτικισ  ςυνεδρίαςθσ του Δημοτικοφ Συμβουλίου. 
 

        τισ Μοίρεσ ςιμερα τθν 23-04-2019 θμζρα Σρίτθ το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου ςυνιλκε ςε δθμόςια 
τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ του Διμου, φςτερα από τθν αρικμ. 5044/19-04-

2019 Πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δ.. που δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου, και 
επιδόκθκε με αποδεικτικό ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010, για 
τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτο παρακάτω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
        Πριν από τθ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Πρόεδροσ του Δ.. διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
Δθμοτικϊν υμβοφλων ιταν: 
                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                                           ΑΠΟΝΣΕ  

1. Σιτάκθ-Λεονταράκθ Ελζνθ                                                         1.  Σςικνάκθ Αλεξάνδρα 

2. Νικολακάκθσ Ιωάννθσ                                                                 2.  Χουςτουλάκθσ Φανοφριοσ 

3. Μαυράκθσ Γεϊργιοσ                                                                   3.  Σςικνάκθσ Γεϊργιοσ 

4. Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ                                                         4.  Κουκουλάκθσ Ιωάννθσ 

5. Πουλινάκθσ Μνοφςοσ                                                                 5.  Μανιαδάκθσ Ιωάννθσ 

6. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ                                                                6.  Κουλεντάκθσ Ιωάννθσ 

7. Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Παραςκευι                                      7.  Φραγκιαδάκθσ Διονφςιοσ 

8. Ξθρουδάκθσ Ιωάννθσ                                                                  8.  πινκάκθσ Μιχαιλ 

9. Κουρτάκθσ Νικόλαοσ                                                                  9.  Παπουτςάκθσ Νικόλαοσ 

10. Χαλκιαδάκθσ Ζαχαρίασ 

11. Πετρακογιϊργθ-Ανυφαντάκθ Μαρία 

12. Φαςομυτάκθσ Ιωάννθσ 

13. Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 

14. Καργάκθσ Νικόλαοσ 

15. Κοκαράκθσ Χαρίλαοσ 

16. Καμπουράκθσ άββασ 

17. Μερωνιανάκθσ Γεϊργιοσ 

18. Μανιουδάκθσ Κων/νοσ 

        τθ ςυνεδρίαςθ παρόντεσ ιταν ο Διμαρχοσ, οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν Κοινοτιτων και ο 
γραμματζασ του Διμου Σηεκάκθσ τυλιανόσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

                        Ο Πρόεδροσ φςτερα από τθ διαπίςτωςθ απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και είπε ότι ζχουν προκφψει 
                  ζξι κζματα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ και ανζλυςε ςτο ςϊμα τουσ λόγουσ του κατεπείγοντοσ.  Σο ςϊμα ενζκρινε το                                                                                                
                  κατεπείγον και αποφαςίςτθκε ομόφωνα να ςυηθτθκοφν. τθ ςυνζχεια ςυηθτικθκαν τα κζματα τθσ θμεριςιασ  
                  διάταξθσ. 
                        

                 Θέμα: 5ον    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Συζθτηςη επί τησ αιτθςεωσ τησ εταιρείασ ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

    

Αριθμ. Απόφαςησ: 74/2019 

 

Ο Αληηδήκαξρνο. θ. Μαπξάθεο Γεώξγηνο εηζεγήζεθε ην  ζέκα θαη είπε: 
 

Ζ εηαηξεία ΝΟΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ Α.Δ. θαηέζεζε ηελ αξηζκ. 4052/2-4-2019 αίηεζε πξνο ην Γήκν 
Φαηζηνύ ζηελ νπνία επηζπλάπηεη αληίγξαθν ηεο αξηζκό 168/2019 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ Ζξαθιείνπ κε ηελ νπνία ν Γήκνο ππνρξενύηαη λα ηεο θαηαβάιεη γηα θεθάιαην 73.627,17 
επξώ. Δπηπιένλ νη ηόθνη ηνπ σο άλσ θεθαιαίνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 37.761,66 επξώ θαη ε δηθαζηηθή 
δαπάλε ζην πνζό ησλ 5.000,00 επξώ, δειαδή ην ζπλνιηθό πνζό αλέξρεηαη ζηα 116.388,83 επξώ. 
Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ επηπιένλ δηθαζηηθέο αληηδηθίεο, νη νπνίεο ζα θαζπζηεξήζνπλ ηελ ππόζεζε 
αιιά θαη ζα επηβαξύλνπλ πεξαηηέξσ ην Γήκν κε πξόζζεηνπο ηόθνπο, είλαη δηαηεζεηκέλνη λα παξαηηεζνύλ 
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από ην πνζό ησλ 5.000,00 επξώ από ηνπο ηόθνπο, πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 14% ησλ ηόθσλ ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε ηεο άκεζεο εμόθιεζεο ηεο απόθαζεο γηα ην ππόινηπν πνζό. Δλλνείηαη όηη ην πνζό ηνπ 
θεθαιαίνπ (73.627,17) πνπ ζα θαηαβιεζεί ζα επηβαξπλζεί κε ΦΠΑ, δεδνκέλνπ όηη όπσο αλαθέξεηαη θαη 
ζηελ απόθαζε, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ ζε απηό, θαη ζα εθδνζνύλ ζρεηηθά ηηκνιόγηα. 
Ο Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ Γήκνπ ζηελ από 16-4-2019 γλσκνδόηεζε ηνπ αλαθέξεη ηα εμήο: 
Καηά  ηνπ  Γήκνπ  Σπκπαθίνπ  ε  ΝΟΣΟ  ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ είρε αζθήζεη ηελ  ππ' αξηζκ. 5380/2010  
αγσγή  κε  ηελ  νπνία  δεηνύζε  ην  πνζό  ησλ   74.717,39 €  πιένλ  εμόδσλ  θαη  ηόθσλ,  σο  νθεηιόκελν -
θαηά  ηνλ  ηζρπξηζκό  ηεο-  από  ηρείς  άησπες  ζσκβάζεης  έργοσ  θαη  ζπγθεθξηκέλα  ηελ  αζθαιηόζηξσζε  
δηάθνξσλ  δξόκσλ  ζηνλ  ηέσο  Γήκν    Σπκπαθίνπ   ην  έηνο  2007 
Ζ  ππόζεζε  απηή  εθδηθάζηεθε  ηελ  13ε  Μαξηίνπ  2013  ζην  Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν  Ζξαθιείνπ θαη  επ' 
απηήο  εθδόζεθε  ε  ππ'αξηζκ. 306/2013 απόθαζε. Σν  δηθαζηήξην, κεηά  από  ζρεηηθό  ηζρπξηζκό  πνπ  
πξνβάιιακε, ζεώξεζε  πσο  δελ  πξνθύπηεη  κε  ζαθήλεηα  ε  πνζόηεηα  ηνπ εθηειεζζέληνο  έξγνπ  νύηε  
θαη  ε  ηηκή κνλάδνο  πνπ  ίζρπε  ηελ  πεξίνδν  εθείλε  ζηελ εθηέιεζε  δεκόζησλ  έξγσλ,  θαη  γη' απηό  
έθξηλε  απαξαίηεην  ηνλ  δηνξηζκό  πξαγκαηνγλώκνλα  γηα  λα  πξνρσξήζεη  ζηελ  επηκέηξεζε  ησλ  έξγσλ. 
Μεηά από δπν αληηθαηάζηαζεηο  πξαγκαηνγλώκνλα  νξίζηεθε  ηειηθά  ηέηνηνο, έγηλε  ε  από  13-05-2018  
έθζεζε  πξαγκαηνγλσκνζύλεο  θαη  θαηαηέζεθε  ζην  δηθαζηήξην  κε  η  ππ'αξηζκ. 11/2018  πξαθηηθό.  
Γπλάκεη  απηήο  θαη  ησλ  όζσλ  απηή  δηαπίζησζε,  ην  Μνλνκειέο  Πξσηνδηθείν  Ζξαθιείνπ  εμέδσζε  ηελ  
ππ'αξηζκ.  168/2019  νξηζηηθή  απόθαζε  ηελ  νπνία  καο  θνηλνπνίεζε  εμσδίθσο  ε  εηαηξεία  καδί  κε  ηελ  
ππ'αξηζκ.πξση. Γ.Φ. 4052/02-04-2019  αίηεζε  ξύζκηζεο  ηεο  πιεξσκήο  ηεο  απόθαζεο  απηήο. Σν  
Γηθαζηήξην  κε  ηελ  απόθαζε  ηνπ  απηή    θαηαδίθαζε  ηνλ  Γήκν  Φαηζηνύ  λα  θαηαβάιιεη ην  πνζό  ησλ 
73.627,17 € (αληί  ησλ  74.717,39 € πνπ  δεηνύζε  αξρηθά  ε  εηαηξεία) εληόθσο  από  ηελ  επίδνζε  ηεο  
αγσγήο  κε  επηηόθην  6%  πιένλ  δηθαζηηθώλ εμόδσλ  5.000 € (ιόγσ  θόζηνπο  πξαγκαηνγλσκνζπλεο).  
Με  βάζε  ηα  αλσηέξσ  ινηπόλ, ε  ζπλνιηθή  κέρξη  ζήκεξα  νθεηιή  ηνπ  Γήκνπ  Φαηζηνύ  αλέξρεηαη  ζε  
116.558,28  € (73.627,17 + ηόθνη από  13-09-2010  37.931,11  +  έμνδα  5.000). 
Ζ  εηαηξεία  ζηα  πιαίζηα  γξεγνξόηεξεο  πιεξσκήο  ηεο  κε  ηελ  αίηεζε  ηεο  δειώλεη  ηελ  πξόζεζε  ηεο  
λα  παξαηηεζεί  από  ηελ  απαίηεζε  πνζνύ  5.000 €  από  ηε  ζπλνιηθή  νθεηιή ηεο  ζε  πεξίπησζε  πνπ  
ην  ππόινηπν  πνζό  εμνθιεζεί  άκεζα. Πξνθαλώο  ινηπόλ  αλαθέξεηαη  ζηελ  κε  άζθεζε  από  πιεπξάο  
ηνπ  Γήκνπ  έλδηθσλ  κέζσλ  θαηά  ηεο  απόθαζεο  πνπ  εθδόζεθε.  
Από ηε  ζηηγκή  πνπ ε  απόθαζε  δελ  καο  έρεη  επηδνζεί  κε  δηθαζηηθό  επηκειεηή  δελ έρεη  μεθηλήζεη  ε  
30ήκεξε  πξνζεζκία  ηεο  έθεζεο. Γεδνκέλνπ  δε  όηη  έρεη  πξνεγεζεί  πξαγκαηνγλσκνζύλε  ε  νπνία  
επηκέηξεζε  ηηο  εξγαζίεο  πνπ  ηζρπξηδόηαλ  ε  εηαηξεία  όηη  πξαγκαηνπνίεζε θαη  ε  απόθαζε  εθδόζεθε  
βάζεη  απηήο, ζεσξώ  πξαθηηθά  αδύλαην  λα  αιιάμεη  επί ηεο  νπζίαο  ζηνλ  δεύηεξν  βαζκό  ε  απόθαζε  
ελώ  θαη  ζε  λνκηθό  επίπεδν δελ  ππάξρεη  θάπνην  ηξσηό  ζεκείν  γηα  λα  πξνζβάιινπκε  ηελ  απόθαζε. 
Με  ηα  δεδνκέλα  δε  απηά, αλ  αζθήζνπκε  έθεζε    ε  νπνία  θαηά  πηζαλόηεηα  ζα  απνξξηθζεί,  ζα έρεη 
ζαλ  απνηέιεζκα  λα  επηβαξπλζεί  απιά  ν  Γήκνο  κε  ηνπο  ηόθνπο  2  εηώλ  επηπιένλ  κέρξη  ηελ  
ηειεζηδηθία, ελώ  θαη  ε  άζθεζε  πξνθαλώο  αβάζηκνπ  έλδηθνπ  κέζνπ  είλαη  θάηη  πνπ  ηηκσξείηαη  από  ηα 
Γηθαζηήξηα. Καηά  λόκνλ  αξκόδηα  γηα  ηελ  απόθαζε  άζθεζεο  ή  κε  έλδηθσλ  κέζσλ  είλαη  ε  
Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή  ηνπ  Γήκνπ  Φαηζηνύ, θαη' άξζξν  72 παξάγξαθνο  1 πεξίπησζε  ηγ΄ Ν. 3582/2010.    
Όκσο  ζύκθσλα  κε  ηελ  παξάγξαθν  3  ηνπ  ίδηνπ  σο  άλσ  άξζξνπ  ηο δεκοηηθό ζσκβούιηο κπορεί, γηα 
ζέκαηα ηδηαίηερα  ζοβαρά, κε εηδηθή αηηηοιογία, θαη κε ηελ απόισηε πιεηοψεθία ηοσ ζσλόιοσ ηωλ κειώλ ηοσ 
λα αποθαζίδεη όηη ζα αζθήζεη ηο ίδηο ηελ  αρκοδηόηεηα  ασηή. Καηόπηλ ηνύηνπ  θαη  αθνύ  έρεη  ηελ  παξνύζα  
γλσκνδόηεζε  κνπ,  κπνξεί  ε  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή  ηνπ  Γήκνπ  Φαηζηνύ  λα  απνθαζίζεη  γηα  ηελ  
άζθεζε  ή  κε   έλδηθνπ  κέζνπ  θαηά  ηεο  168/2019  νξηζηηθήο  απόθαζεο  Μνλνκεινύο  Πξσηνδηθείνπ  
Ζξαθιείνπ  θαη  ηελ  απνδνρή  ή  κε  ηεο  αίηεζεο  ηεο  εηαηξείαο  ΝΟΣΟ  ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ  πεξί  
πιεξσκήο  ηεο  απόθαζεο  απηήο   ή  λα  παξαπέκςεη  ην  ζέκα  απηό  ζην  Γεκνηηθό  πκβνύιην  σο  
ηδηαηηέξσο  ζνβαξό.    
Ωο  εθ  ηνύησλ,  θαηαξρήλ  γλσκνδνηώ  αξλεηηθά  πξνο  ηελ  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή  σο  πξνο  ηελ  
άζθεζε  έθεζεο  θαηά  ηεο  ππ'αξηζκ.  168/2019  νξηζηηθήο  απόθαζεο  Μνλνκεινύο  Πξσηνδηθείνπ  
Ζξαθιείνπ. Καηά  ηα  ινηπά,  ε  απνδνρή  ή  όρη  ηεο  ππό  θξίζε  αίηεζεο  έρεη  ζαλ  πξνϋπόζεζε  ηελ  
απόθαζε  πεξί  άζθεζεο  ή  κε  έλδηθσλ  κέζσλ  αιιά  επί  ηεο  νπζίαο  εμαξηάηαη  από  ηα  νηθνλνκηθά  
δεδνκέλα  ηνπ  Γήκνπ  Φαηζηνύ. 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Φαηζηνύ κε ηελ αξηζκ. 64/2019 απόθαζε ηεο, θαηόπηλ ηεο εηζήγεζεο 
ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ, ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ ζέκαηνο θαη εθαξκόδνληαο ηελ παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, παξαπέκπεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ώζηε λα ππάξρεη ε 
κεγαιύηεξε δπλαηόλ λνκηκνπνίεζε γηα ηελ όπνηα απόθαζε ιεθζεί. 
ηε ζπλέρεηα ν Αληηδήκαξρνο πξόηεηλε ζην Γ.. λα απνθαζίζεη ηα εμήο: 
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1. Απνδέρεηαη ηελ αίηεζε ηεο ΝΟΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε αξηζκ. πξση. 
4052/2-4-2019. 

2. Να κελ πξνρσξήζνπκε ζε πεξαηηέξσ έλδηθα κέζα ζύκθσλα κε ηελ γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ 
πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ. 

3. α) Να θαηαβιεζνύλ ζηελ ΝΟΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ην επηδηθαζζέλ πνζό 
73.627,17 επξώ πιένλ ΦΠΑ κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ γηα εξγαζίεο, ζύκθσλα κε ηελ 168/2019 
απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Ζξαθιείνπ. 
β) Σν πνζό 5.000,00 γηα δηθαζηηθή δαπάλε. 
γ) Σν πνζό 37.931,11 – 5.000 = 32.931,11 επξώ γηα ηόθνπο 

      4.   Οη δαπάλεο ζα βαξύλνπλ ηνπ Κ.Α. 70.8115.0002 ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ  
            έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Φαηζηνύ. 
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ηε γλσκνδόηεζε ηνπ 
Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ, ηελ αξηζκ. 64/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη κεηά από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 
                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 
1. Απνδέρεηαη ηελ αίηεζε ηεο ΝΟΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε αξηζκ. πξση. 

4052/2-4-2019. 
2. Να κελ πξνρσξήζνπκε ζε πεξαηηέξσ έλδηθα κέζα ζύκθσλα κε ηελ γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ 

πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ. 
3. α) Να θαηαβιεζνύλ ζηελ ΝΟΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ην επηδηθαζζέλ πνζό 

73.627,17 επξώ πιένλ ΦΠΑ κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ γηα εξγαζίεο, ζύκθσλα κε ηελ 168/2019 
απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Ζξαθιείνπ. 
β) Σν πνζό 5.000,00 γηα δηθαζηηθή δαπάλε. 
γ) Σν πνζό 37.931,11 – 5.000 = 32.931,11 επξώ γηα ηόθνπο 

      4.   Οη δαπάλεο ζα βαξύλνπλ ηνπ Κ.Α. 70.8115.0002 ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ  
            έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Φαηζηνύ. 
   
 
      Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 
 
                                                       ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 
         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
     ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ                                                              ΜΔΡΩΝΗΑΝΑΚΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ 
                                                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 

1)Σηηάθε-Λενληαξάθε Διέλε, 2)Μαπξάθεο Γεώξγηνο, 3)Κνπηεληάθεο Υαξάιακπνο, 4)Πνπιηλάθεο 
Μαλνύζνο, 5)Υαξηηάθεο Δκκαλνπήι, 6)Γθηανπξάθε-Μαηζαηάθε Παξαζθεπή, 7)Ξεξνπδάθεο Ησάλλεο, 
8)Κνπξηάθεο Νηθόιανο, 9)Υαιθηαδάθεο Εαραξίαο, 10)Πεηξαθνγηώξγε-Αλπθαληάθε Μαξία, 
11)Φαζνκπηάθεο Ησάλλεο, 12)Νηθνιηδάθεο Γξεγόξηνο, 13)Καξγάθεο Νηθόιανο, 14)Κνθαξάθεο 
Υαξίιανο, 15)Κακπνπξάθεο άββαο, 16)Μαληνπδάθεο Κσλ/λνο. 
 
                Αθξηβέο Απόζπαζκα 

                       Ο Πξόεδξνο Γ.. 
 
 
                        ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ  ΗΩΑΝΝΖ 
 

ΑΔΑ: 99ΚΑΩΗ1-54Λ


