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1. Ειζαγωγή
1.α. O Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ζην πιαίζην ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ πεξί δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ
ζρέζεψλ ηεο κε ην θνηλφ, επ’ επθαηξία ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ θαθνδηνίθεζεο πνπ ν ίδηνο
εληνπίδεη (άξζξν 77 παξάγξαθνο 5 εδάθην γ' Ν.3852/2010), δηαηππψλεη ηελ παξνχζα
Δηδηθή Πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη, θαηά ηνλ λφκν, ζηνλ Γήκαξρν θαη θνηλνπνηείηαη ζην
Γεκνηηθφ Σπκβνχιην θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ.
1.β. Η Δηδηθή Πξφηαζε αθνξά ηε βειηίσζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο
ζπζηήκαηνο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ πνιηηψλ κε ηνλ Γήκν
Ηιηνχπνιεο, φπσο απηφ θαηαζηξψλεηαη απφ ην πξφγξακκα “Καιιηθξάηεο”. Ο
Σπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ πξνηείλεη
λα θαζνξηζηεί κηα δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο αηηήζεσλ πνιηηψλ γηα θαηάξηηζε εμσδηθαζηηθψλ
ζπκβηβαζκψλ θαη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ζέζπηζεο αληίζηνηρεο απφθαζεο απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην.
1.γ. Σην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα ππνβάιιεηαη ζηνλ θχξην Βαζίιε Βαιαζφπνπιν
Γήκαξρν Ηιηνχπνιεο θαη θνηλνπνηείηαη ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην Ηιηνχπνιεο δηα ηνπ
Πξνέδξνπ θπξίνπ Κσλ/λνπ Σεθηειή, θαζψο θαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ
Ηιηνχπνιεο θχξην Γεκήηξε Αλαζηφπνπιν.

2. Απμοδιόηηηα Οικονομικήρ Επιηποπήρ
Θεζμικό πλαίζιο
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν
απνηεινχκελν απφ έλαλ πξφεδξν θαη ηαθηηθά κέιε νθηψ (8) δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο
ηεζζάξσλ (4) δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ηα νπνία εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ην
Γεκνηηθφ Σπκβνχιην (άξζξν 74 Ν.3852/2010).
Η αξκνδηφηεηα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα εξωδικαζηική επίλςζη διαθοπών
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 72 παξ. 1 πεξ. ηδ' ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α/7-6-2010 “Νέα
αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο”), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6 παξ. 5 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ Α'
85/11.4.2012):
“Η νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη όξγαλν παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Εηδηθόηεξα έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο:
[...] απνθαζίδεη γηα ην δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό θαη ηνλ εμωδηθαζηηθό
ζπκβηβαζκό ή θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ
ηξηάληα ρηιηάδωλ (30.000) επξώ θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα
ηνλ εμώδηθν ζπκβηβαζκό ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν πνπ
ππεξβαίλεη ην παξαπάλω πνζφ”
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Απφ ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε πξνθχπηεη φηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη
απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ζχλαςεο (i) δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, (ii) εμσδηθαζηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή (iii) θαηάξγεζε δίθεο, γηα δηαθνξέο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ
(30.000) επξψ. Γηα δηαθνξέο άλσ ηνπ πνζνχ απηνχ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη εηζεγεηηθή
αξκνδηφηεηα, πξνο ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην.
Απφ ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε πξνθχπηεη, επίζεο, φηη νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα απεπζχλνληαη κε αηηήζεηο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φηαλ δηαζέηνπλ νηθνλνκηθέο
δηαθνξέο κε ηνλ Γήκν Ηιηνχπνιεο, πξνθεηκέλνπ νη δηαθνξέο λα επηιπζνχλ:
- ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ («δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο»),
- εθηφο ησλ δηθαζηεξίσλ («εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο»),
- κε παχζε ηεο αληηδηθίαο («θαηάξγεζε δίθεο»),
δεηψληαο ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ή εηζήγεζεο, αλάινγα κε ην πνζφ.
Η αίηεζε απηή ζπληζηά “αλαθνξά” θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηνπ
Σπληάγκαηνο, ην νπνίν θαηνρπξψλεη ην ζρεηηθφ αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο αλαθνξάο ζηηο αξρέο.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Αξρή ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ν πνιίηεο είλαη ππνρξεσκέλε λα ελεξγεί
ζχληνκα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα απαληά αηηηνινγεκέλα ζ’ εθείλνλ πνπ ππέβαιε
ηελ αλαθνξά. Οη θείκελεο δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ
απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ
Ν.2690/1999 (Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο).
Σχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Ν.3852/2010, ν Πξφεδξνο
θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο, σο πνιηηηθφο πξντζηάκελνο θαη
λφκηκνο ζπληνληζηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
Όηαλ έλαο πνιίηεο ππνβάιιεη αίηεκα ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αλακέλεη
ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο, ζεηηθήο ή αξλεηηθήο. Η απφθαζε απηή πξέπεη λα είλαη
αηηηνινγεκέλε, θαηά ην Σχληαγκα θαη λα εθδίδεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά ηηο
πξνβιεπφκελεο λνκνζεηηθά πξνζεζκίεο. Δπίζεο, ε απφθαζε πνπ εγθξίλεη ή απνξξίπηεη
αίηεζε γηα εμψδηθν ζπκβηβαζκφ πξέπεη λα αλαξηάηαη δηαδηθηπαθά ζην Πξφγξακκα
«Γηαχγεηα», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α' /112/13.7.2010, “Ελίζρπζε
ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεωηηθή αλάξηεζε λόκωλ θαη πξάμεωλ ηωλ θπβεξλεηηθώλ,
δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλωλ ζην δηαδίθηπν “Πξόγξακκα Δηαύγεηα” θαη άιιεο
δηαηάμεηο”). Η απάληεζε δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, ζηηο νπνίεο έρεη ηπρφλ δηαβηβαζηεί αίηεκα
πνιίηε πνπ ππνβιήζεθε ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο δελ ζπληζηά εθπιήξσζε ηεο
ελ ιφγσ ζπληαγκαηηθήο ππνρξέσζεο, φηαλ ην αίηεκα ηνπ πνιίηε αθνξά ζχλαςε
εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Δπί ηεο φπνηαο άπνςεο ησλ ππεξεζηψλ, πξέπεη λα
απνθαίλεηαη θπξηαξρηθά ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία απνηειεί ηελ αξκφδηα “Αξρή” ζηελ
νπνία έρεη απεπζπλζεί ν πνιίηεο.
Οη ειιείςεηο ηεο δηάηαμεο ηνπ εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ έρεη νδεγήζεη πνιιέο
θνξέο ηηο Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο ζηελ απνρή απφ ηελ ελάζθεζε απηήο ηεο αξκνδηφηεηαο,
θάηη πνπ απνηειεί “θαθνδηνίθεζε”, φπσο ξεηά έρεη δηαγλψζεη θαη ε αλεμάξηεηε αξρή ηνπ
Σπλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Σε δηακεζνιάβεζε κε ζέκα “Οη ΟΤΑ νθείινπλ λα εμεηάδνπλ ηε
δπλαηόηεηα εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ ηωλ δηαθνξώλ ηνπο κε ηνπο πνιίηεο” ηνλ Ινχιην
ηνπ 2014 ν Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε αλαθέξεη:
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“Ο Σπλήγνξνο θαη΄ αξρήλ ππνγξάκκηζε όηη ν εμώδηθνο ζπκβηβαζκόο δελ
πξνϋπνζέηεη ηελ έλαξμε δίθεο. Επίζεο, ηόληζε όηη ε ηειηθή επίηεπμε
εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ ελαπόθεηηαη κελ ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δήκνπ,
ε εμέηαζε ωζηόζν ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο απνηειεί ππνρξέωζε ηνπ δήκνπ, ε
δε άξλεζή ηνπ λα θάλεη ρξήζε ηωλ ζρεηηθώλ δηαηάμεωλ παξαβηάδεη επζέωο ηνλ
λόκν θαη ζπληζηά κνξθή θαθνδηνίθεζεο.”
Τν Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ηελ εγθχθιην 45351/12-11-2013 κε ζέκα:
“Εμωδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ” δίλεη νξηζκέλεο γεληθέο θαηεπζχλζεηο πξνο ηνπο
Γήκνπο ηεο ρψξαο γηα ηε ζχλαςε ηέηνησλ εμσδηθαζηηθψλ ηνλίδνληαο φηη ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ ν ζπκβηβαζκφο ηέηνηνπ είδνπο ζα
έρεη φρη κφλν ζηνλ δηεθδηθνχληα απνδεκίσζε αιιά θαη ζηνλ ίδην ην δήκν θαζψο:
“Η δηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο είλαη δπλαηό λα έρεη ωο ηειηθό απνηέιεζκα
ηε ζεκαληηθά κεγαιύηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ δήκνπ, δεδνκέλνπ όηη,
ζε πεξίπηωζε δηθαίωζεο ηνπ ελάγνληνο, ε δαπάλε ηνπ δήκνπ πξνζαπμάλεηαη κε
ηα δηθαζηηθά έμνδα απηνύ θαη ηνπο επηδηθαδόκελνπο ηόθνπο, ελώ είλαη επίζεο
πηζαλό λα επηδηθαζηνύλ ρξεκαηηθά πνζά γηα αλαπιήξωζε δηαθπγόληωλ θεξδώλ
ή/θαη εζηθή βιάβε. Σπλεπώο, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ θξίλεηαη κάιινλ πηζαλή ε
έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο ππέξ ηνπ ελάγνληνο, ε απνδνρή ηέηνηνπ
ζπκβηβαζκνύ εθ κέξνπο ηνπ δήκνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο
απηνύ, θάηη πνπ απνηειεί άιιωζηε ππνρξέωζή ηνπ ζύκθωλα κε ηε ξεηή δηάηαμε
ηεο παξ. 1 ηνπ 178 ηνπ Κώδηθα Δήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ (ΚΔΚ, λ. 3463/2006).
Επηηπγράλεηαη ε ηαρύηεξε απνδεκίωζε ηνπ δεκηωζέληνο, ν νπνίνο
δηαθνξεηηθά ππνρξενύηαη ζπρλά λα πεξηκέλεη ηελ πάξνδν κεγάινπ ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο έωο όηνπ εθδηθαζζεί ε ππόζεζε. Με ηνλ ηξόπν απηόλ πξνάγεηαη ε
εκπηζηνζύλε ηνπ πξνο ηε δηνίθεζε.
Παξάιιεια, απνθνξηίδεηαη ν κεραληζκόο απνλνκήο δηθαηνζύλεο.”
Ο ρεηξηζκφο πεξηπηψζεσλ εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, εθ κέξνπο ηεο Οηθνλνκηθήο
επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, νθείιεη λα είλαη ηέηνηνο πνπ λα δηαζθαιίδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ
ηξφπν ηφζν ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αμίσζεο πξνο απνδεκίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηε δεκία, φζν
θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαη πξνυπνζέηεη γλσκνδφηεζε δηθεγφξνπ, ε
αλππξαμία ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο

3. Ππόηαζη βεληίωζηρ
Ο Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα
αλσηέξσ, πξνηείλεη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ λα θαζνξηζηεί κηα δηαδηθαζία
επεμεξγαζίαο αηηήζεσλ πνιηηψλ γηα θαηάξηηζε εμσδηθαζηηθψλ ζπκβηβαζκψλ θαη λα
εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ζέζπηζεο αληίζηνηρεο απφθαζεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην
Γεκνηηθφ Σπκβνχιην.
1. Σρεδηαζκφο αίηεζεο - εηδηθνχ εληχπνπ εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο νηθνλνκηθψλ
δηαθνξψλ ψζηε λα αλαγξάθεηαη μεθάζαξα ε θεξφκελε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ
Ηιηνχπνιεο ζηελ νπνία θαη ζα ρξεψλεηαη ε αληίζηνηρε αίηεζε.
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2. Η θεξφκελε αξκφδηα ππεξεζία, θαηφπηλ ηεο ιήςεο ηεο αίηεζεο ησλ πνιηηψλ,
ζπληάζζεη εηζήγεζε, πεξί απνδνρήο ή κε ηνπ αηηήκαηνο, ηελ θνηλνπνηεί ζην Τκήκα
Υπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ θαη Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ππνβάιιεη ζηελ Ννκηθή
Υπεξεζία, πξνο ζχληαμε γλσκνδφηεζεο.
3.Η Ννκηθή Υπεξεζία δηαβηβάδεη ηε γλσκνδφηεζε ηνπ δηθεγφξνπ πξνο ην Τκήκα
Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ θαη Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ
4. Τν Τκήκα Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ θαη Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ
Πξφεδξφ ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο, κε ηελ παξαιαβή ηεο εηζήγεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη
ηεο γλσκνδφηεζεο δηθεγφξνπ, εηζάγεη ππνρξεσηηθά ην ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο
ακέζσο πξνζερνχο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ιήςε ζεηηθήο ή
αξλεηηθήο απφθαζεο, εάλ ην αίηεκα αθνξά πνζφ δηαθνξάο έσο 30.000 επξψ ή γηα ηελ
έθδνζε ζεηηθήο ή αξλεηηθήο εηζεγεηηθήο πξάμεο πξνο ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην, εάλ ην αίηεκα
ππεξβαίλεη ηηο 30.000 επξψ.
5. Σε πεξίπησζε αξλεηηθήο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε πξάμε
πεξηιακβάλεη γξαπηή ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ηνπο
ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, θαζψο θαη γηα ηελ
πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ.
6. Η απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθδίδεηαη εληφο πελήληα (50) εκεξψλ απφ
ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Γηα ππνζέζεηο αξκνδηφηεηαο
πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ, ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη θαηά δέθα (10) αθφκε εκέξεο. Δάλ
θάπνηα ππφζεζε δελ κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί ιφγσ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο, εηδηθά
αηηηνινγεκέλεο, ην Τκήκα Υπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ θαη Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ,
εληφο πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο λα
γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ αηηνχληα: α) ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο, β) ηνλ
ππάιιειν πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ππφζεζε θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπ γηα ηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη γ) θάζε άιιε ρξήζηκε πιεξνθνξία.

Ηιηνχπνιε, 12 Μαΐνπ 2016

Ο Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο
Γαβξηήι Αξακπαηδήο
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