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ΘΕΜΑ  11:Εισήγηση επί του εξωδικαστικού συμβιβασμού και κατάργη-
       σης δίκης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας FULGOR  A.E.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  16η   του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα της 
εβδομάδος   Παρασκευή και ώρα 08:30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 11674/12-06-2017 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Γκιώνη Γεωργίου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε 
κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  
πέντε  (5), ο κ.  Αντιπρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Δόσχορης Κων/νος – Αντιπρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Γεωργίου Χαράλαμπος, 5.Ράτης Σπυρίδων 2ο 
αναπληρωματικό μέλος στη θέση του απουσιάζοντα τακτικού Νικολάου 
Σωτηρίου. 

Α π ό ν τ ε ς :1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 
2.Παπαθανασίου Αθανάσιος.

Συζητουμένου του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  τέθηκαν υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής :

1.Η υπ΄αριθμ. 113/2017  (ΑΔΑ 73ΞΧΩΛ3-Ε9Ι) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, περί διορισμού του κ. Κωνσταντίνου Κων/νου ως πληρεξουσίου 
δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αίτησης 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς της εταιρείας FULGOR  A.E. σχετικά με την 
επιβολή τελών καθαριότητας, φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της στη θέση ‘’Σουσάκι’’ του 
Δήμου μας.

2.Η με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 11970/13-06-2017 γνωμοδότηση 
του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου με την οποία προτείνεται η 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών των αντιδίκων ως συμφέρουσα, καθότι 
θα παύσει οριστικά η αντιδικία και θα εξομαλυνθούν οι σχέσεις τους, ώστε να 
μην επιβαρύνεται ο Δήμος με δικαστικά έξοδα αντίκρουσης των προσφυγών 
της αντιδίκου εταιρείας σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, τόσο για τις 
εκκρεμούσες υποθέσεις, όσο και για πιθανές νέες προσφυγές, για επόμενα 
χρονικά διαστήματα, η ευδοκίμηση των οποίων είναι σφόδρα πιθανή.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ ιδ΄του ν. 3852/2010, όπως 



αντικαταστάθηκαν με εκείνες του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 4071/2012, μετά 
από συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,

Α π ο φ α σ ι ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον εξώδικο συμβιβασμό και 
κατάργηση δίκης μεταξύ Δήμου και της εταιρείας FULGOR A.E.,  σύμφωνα με 
την αίτησή της και την γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου μας, για 
επίλυση των διαφορών και υποθέσεων που εκκρεμούν στα Διοικητικά 
Δικαστήρια και αφορούν επιβολή τελών καθαριότητας, φωτισμού και φόρου 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της στη 
θέση ‘’Σουσάκι’’ της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων, με την καταβολή (επιστροφή) από 
τον Δήμο ποσού 250.000,00 €, το οποίο αφορά μέρος του ποσού που έχει 
επιδικαστεί υπέρ της FULGOR  A.E. και μέρος των εξόδων της για τις 
υπόλοιπες προσφυγές της και τις δικαστικές δαπάνες της μέχρι σήμερα, και 
επιπλέον με παράλληλη παραίτησή της απ΄ όλες τις εκκρεμούσες προσφυγές 
της, 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  155/2017.

       Ο Αντιπρόεδρος                  Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Βλάσσης Ευάγγελος

2.Γεωργίου Χαράλαμπος
  

3.Ράτης Σπυρίδων
       Δόσχορης Κων/νος

4.Σακελλαρίου Αναστάσιος


