
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                 27η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 29.06.2020 

 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σήμερα την 29η Ιουνίου 2020, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 42633/25.06.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

όλα τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 25.06.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη 

σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 

429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ 

(Β’ 850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                   Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

6. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                        «    «  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                          Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                     «    « 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ –208– 

        Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το 

10ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋,  που αφορά τη λήψη απόφαση̋ για εξωδικαστικό συμβιβασμό με 

το «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε» . 

Αφού θέτει υπ’ όψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 41291/22.06.2020 έγγραφο τη̋ Νομική̋ 

Υπηρεσία̋ του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

         «Με τη παρούσα διορθώνεται το καταβαλλόμενο ποσό από το εσφαλμένο (3.771,20) ευρώ στο 

ορθό (3.571,20) ευρώ και ειδικότερα: 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό 

Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.» άσκησε κατά του Δήμου Ιλίου την από 15-5-2020 και με Γ.Α.Κ. 

897/2020 αγωγή του απευθυνόμενη προ̋ το Ειρηνοδικείο Ιλίου, τη̋ οποία̋ δικάσιμο̋ ορίστηκε η 

13-10-2020, αιτούμενη τη καταβολή του συνολικού ποσού (3.571,20) ευρώ με το νόμιμο τόκο από 

την επομένη τη̋ εκδόσεω̋ εκάστου τιμολογίου (28-6-2018 και 31-12-2018) και μέχρι̋ εξοφλήσεω̋ 
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για υπηρεσίε̋ που προσέφερε στο Δήμο Ιλίου δυνάμει τη̋ από 14.2.2018 συμβάσεω̋ ορισμένου 

χρόνου διάρκεια̋ ενό̋ έτου̋.  

Από την ενημέρωση που παρείχε η Οικονομική Διεύθυνση η ενάγουσα εταιρεία εκτέλεσε τη 

συμφωνηθείσα σύμβαση και εξέδωσε τα με αρ. 1080/28.6.29018 και 2239/21.12.2018 τιμολόγια 

ποσού 1.785,60  ευρώ το καθένα πλην όμω̋ δεν εξοφλήθηκαν καθόσον δεν προσκομίστηκαν στο 

Δήμο Ιλίου εντό̋ του έτου̋ εκδόσεώ̋ των.   

 Μετά ταύτα και εφόσον πράγματι οφείλεται το πιο πάνω ποσό, αφού η σύμβαση 

εκτελέστηκε, είναι προ̋ το συμφέρον του Δήμου Ιλίου η  συμβιβαστική επίλυση τη̋ διαφορά̋ 

καθόσον με τη καταβολή τη̋ κύρια̋ οφειλή̋ ο Δήμο̋ Ιλίου δεν θα καταβάλει τόκου̋ και δικαστικά 

έξοδα.   

 Επειδή η Οικονομική Επιτροπή  σύμφωνα με τον  ν.  4623/2019 (ΦΕΚ  A’ 134/09.08.2019)  

παρ. ιβ) «Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκη̋ που έχει αντικείμενο 

μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 

ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφαση̋ από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 

συμβιβασμό̋ ή κατάργηση δίκη̋ για απαιτήσει̋ μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 

παράσταση̋, εξόδων κίνηση̋ και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφή̋, 

εξαιρουμένων εκείνων για τι̋ οποίε̋ το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 

δικαστηρίου» 

 Επομένω̋ με βάση τα παραπάνω προτείνεται όπω̋ η Οικονομική Επιτροπή προβεί στη 

συμβιβαστική επίλυση τη̋ διαφορά̋ με τη καταβολή  των τιμολογίων συνολικού ποσού 

(3.571,20) ευρώ καταργώντα̋ με τον τρόπο αυτό την ανοιγείσα δίκη αφού με τον τρόπο αυτό 

θα καταβάλει μόνο τη κύρια οφειλή χωρί̋ τόκου̋ και περαιτέρω δικαστικά έξοδα και να 

εξουσιοδοτηθεί ο Δικηγόρο̋ του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπο̋ ΜΙΧΑΛΗΣ, όπω̋ υπογράψει προ̋ τούτο 

κάθε σχετικό έγγραφο για τη περαίωση τη̋ ω̋ άνω εντολή̋. » 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

          Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

            Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει τη συμβιβαστική επίλυση τη̋ διαφορά̋ με τη καταβολή  των τιμολογίων συνολικού ποσού 

(3.571,20) ευρώ καταργώντα̋ με τον τρόπο αυτό την ανοιγείσα δίκη και εξουσιοδοτεί τον 

δικηγόρο του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπο Μιχάλη (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 15830) όπω̋ υπογράψει κάθε σχετικό 

έγγραφο για τη περαίωση τη̋ ω̋ άνω εντολή̋. 
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Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                           Τα Μέλη 

                  Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,                                 

Μαρκόπουλο̋ Φ., Βέργο̋ Ι., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                 Φεγγερό̋ Β., Ρήγα̋ Π. 
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