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Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 38/12 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   288/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 12ε  Οθηωβρίοσ  2021, εκέρα  Σρίηε θαη ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

8081/08.10.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο     

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Πξόεδξνο, β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο), ε] Γαιεβίγθαο 

Γεώξγηνο θαη απόληεο ηα κέιε : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε 

ε λόκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέκα 8ο  : Περί ορηζκού δηθεγόροσ γηα προβεί ζε ελέργεηες γηα ηε δηακεζοιάβεζε κε 

ηδηώηε. 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  όγδοο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ γλσκνδόηεζε πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Περί επίλσζης ένδικης διαθοράς με ηη διαδικαζία ηης διαμεζολάβηζης Ν. 4640/2019 

          Α.- Ο ζεζκόο ηεο δηακεζνιάβεζεο, όπσο ηζρύεη ζήκεξα κε ηνλ Ν. 4640/2019 (ΦΔΚ Α’ 190/2019), είλαη 

έλαο ελαιιαθηηθόο – ζε ζρέζε κε ηελ δηθαζηηθή δηαδηθαζία – ηξόπνο επίιπζεο δηαθνξώλ θαη ζην ζεζκό απηό 

κπνξνύλ λα ππαρζνύλ αζηηθέο θαη εκπνξηθέο δηαθνξέο εζληθνύ  ή δηαζπλνξηαθνύ ραξαθηήξα, πθηζηάκελεο ή 

κέιινπζεο, εθόζνλ ηα κέξε έρνπλ ηελ εμνπζία λα δηαζέηνπλ ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ (άξζξν 3 Ν. 4640/2019). 

          Πξόθεηηαη γηα κία εύθακπηε δηαδηθαζία, κε ηελ έλλνηα όηη δελ δηέπεηαη από ηππηθνύο θαλόλεο γη’ απηό θαη 

ν ηξόπνο θαη ν ξπζκόο δηεμαγσγήο ηεο δηαθέξεη θαηά πεξίπησζε, εμππαθνπνκέλνπ όηη ηελ δηεύζπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο έρεη – θαη νθείιεη λα έρεη – ν δηακεζνιαβεηήο, ν νπνίνο ηελ ζπληνλίδεη θαη απνθαζίδεη πσο ζα 

πξνρσξήζεη δηαδηθαζηηθά.          Ο δηακεζνιαβεηήο παξέρεη ηελ βνήζεηά ηνπ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, 

δηεπθνιύλνληάο ηνπο λα απνθνξηηζηνύλ από αξλεηηθέο δηαζέζεηο θαη επήξεηεο θαη λα δνπλ ηα πξαγκαηηθά 

ζπκθέξνληά ηνπο.  
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          Η δηακεζνιάβεζε ραξαθηεξίδεηαη θαη δηαπλέεηαη από ηνλ θαλόλα ηεο ακεξνιεςίαο ηνπ δηακεζνιαβεηή 

θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ κεξώλ. 

          Η δηακεζνιάβεζε πξνζθέξεη ηελ ειεπζεξία εμεύξεζεο ιύζεσλ από θνηλνύ, ζε ζύληνκν ρξόλν, κε 

κηθξόηεξν νηθνλνκηθό θόζηνο, ελώ ηαπηόρξνλα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ απινύζηεπζε θαη βειηίσζε ηεο 

πξόζβαζεο ζηε δηθαηνζύλε. Δίλαη ινηπόλ, πξνθξηηέα, όρη κόλν δηόηη είλαη ηαρύηεξε θαη νιηγόηεξν δαπαλεξή από 

ηελ δηθαζηηθή, αιιά θαη δηόηη επηηξέπεη λα δηαθπιαρζνύλ – έζησ θαη  ελδερνκέλσο ή έζησ θαη ελ κέξεη κόλν – 

νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο, πξάγκα εμαηξεηηθά δύζθνιν ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο δηακάρεο, ιόγσ ηεο ηεηακέλεο 

αηκόζθαηξαο πνπ επηθξαηεί θαηά θαλόλα ζε κηα δίθε. 

          Τέινο, ε δηακεζνιάβεζε δελ είλαη δεζκεπηηθή, κε ηελ έλλνηα όηη νπνηνδήπνηε κέξνο κπνξεί λα 

απνρσξήζεη όπνηε ζέιεη. Γεζκεπηηθή θαζίζηαηαη ε ζπκθσλία πνπ ζα εμεπξεζεί, ελδερνκέλσο, από ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο, κόλνλ από ηελ ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα ππνγξαθεί από όια ηα κέξε. 

         Β.- Η έλδηθε δηαθνξά ζρεηηθά κε ηελ από 14/6/2021 (έθζεζε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ αγσγήο δηαδηθαζίαο 

ηαθηηθήο Μνλνκεινύο Αξηζκ. 99/ΤΜ 99/2021) αγσγή ηνπ Παλαγηώηε Κνπηζνπκπέια ηνπ Γεκεηξίνπ ελαληίνλ 

ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κνξίλζνπ, ε νπνία έρεη θνηλνπνηεζεί 

λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ζηνλ Γήκν Βέινπ Βόραο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 11521Γ/29-6-2021 έθζεζε επίδνζεο ηνπ 

δηθαζηηθνύ επηκειεηή ζην Δθεηείν Ναππιίνπ Γεσξγίνπ Βαζηιόπνπινπ, αλήθεη ζηηο δηαθνξέο πνπ κπνξνύλ λα 

επηιπζνύλ κε ηελ άλσ δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη εθόζνλ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία απηή,  ζα 

κπνξνύζε λα επηιπζεί ε άλσ δηαθνξά ηαρύηεξα θαη κε κηθξόηεξν θόζηνο ζε ζρέζε κε ηελ δηθαζηηθή δηαδηθαζία. 

 

  Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ν Πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ απνδνρή ηεο αλσηέξσ γλσκνδόηεζεο θαη ηελ  

πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη νινθιήξσζε ηεο ππόζεζεο κεηαμύ ησλ πνζώλ  

15.000€ έσο 25.000€ ζπλνιηθά, γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ζρεηηθά κε ηελ από 14/6/2021  

(έθζεζε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ αγσγήο δηαδηθαζίαο ηαθηηθήο Μνλνκεινύο Αξηζκ. 99/ΤΜ  

99/2021) αγσγή ηνπ Παλαγηώηε Κνπηζνπκπέια ηνπ Γεκεηξίνπ ελαληίνλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο,  

ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κνξίλζνπ θαη πξνηείλεη  όπσο νξηζζεί σο λνκηθόο  

παξαζηάηεο ηνπ Γήκνπ ε δηθεγόξνο θα. Λίθε Η. Θσπρηαλίδοσ ,κε γξαθείν ζηελ Κόξηλζν, Δξκνύ  

69, ε νπνία ζα παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ζα παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο  

ζηνλ εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ θαη ζα εμνπζηνδνηεζεί όπσο κε ηελ ππνγξαθή ηεο δεζκεύζεη ην Γήκν  

θαηά ηελ δηακεζνιάβεζε γηα ηελ αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε , ελώπηνλ ηνπ Γηακεζνιαβεηή. 

  Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο πξνηείλεη όπσο νξηζζεί ν θ. Τξηαληαθύιινπ Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο 

Σύκβνπινο, σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ θαη ν νπνίνο ζα εμνπζηνδνηεζεί, όπσο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

δεζκεύζεη ην Γήκν θαηά ηελ δηακεζνιάβεζε γηα ηελ αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε , ελώπηνλ ηνπ 

Γηακεζνιαβεηή. 

  Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4640/2019, 

                                      

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΩΛΑ 

1.- Αποδέτεηαη ηε γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ θαη ηελ πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ ζηελ δηαδηθαζία ηεο  

δηακεζνιάβεζεο θαη νινθιήξσζε ηεο ππόζεζεο κεηαμύ ησλ πνζώλ 15.000€ έσο 25.000€  

ζπλνιηθά, γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ζρεηηθά κε ηελ από 14/6/2021 (έθζεζε θαηάζεζεο  
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δηθνγξάθνπ αγσγήο δηαδηθαζίαο ηαθηηθήο Μνλνκεινύο Αξηζκ. 99/ΤΜ 99/2021) αγσγή ηνπ  

Παλαγηώηε Κνπηζνπκπέια ηνπ Γεκεηξίνπ ελαληίνλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο, ελώπηνλ ηνπ  

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κνξίλζνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4640/2019. 

2.- Ορίδεη σο λνκηθό παξαζηάηε ηνπ Γήκνπ ηε δηθεγόξν θα. Λίθε Η. Θσπρηαλίδοσ ,κε γξαθείν  

ζηελ Κόξηλζν, Δξκνύ 69, ε νπνία ζα παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ζα παξέρεη  

λνκηθέο ζπκβνπιέο ζηνλ εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εμνπζηνδνηεί, όπσο κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

δεζκεύζεη ην Γήκν θαηά ηελ δηακεζνιάβεζε γηα ηελ αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε , ελώπηνλ ηνπ 

Γηακεζνιαβεηή. 

Η ακνηβή ηεο δηθεγόξνπ θαηόπηλ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη : 

- 500 εσρώ (6,3 ώρες απαζτόιεζες τ 80,00 εσρώ ε ώρα) πιέολ ΦΠΑ 24% 

Η δαπάλε πνπ ζα πξνθύςεη ζα βαξύλεη ηελ πίζησζε ηνπ Θ.Α. 00-6111.03 πνπ είλαη γξακκέλε  

ζηνλ εγθξηζέληα πξνϋπνινγηζκό ηξέρνληνο έηνπο γηα «Ακνηβέο λνκηθώλ γηα δηάθνξα ζέκαηα εθηόο  

παξαζηάζεσλ».                   

3.- Ορίδεη ηνλ θ.Τξηαληαθύιινπ Κσλζηαληίλν, Γεκνηηθό Σύκβνπιν , σο εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ θαη  

ηνλ εμνπζηνδνηεί όπσο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ δεζκεύζεη ην  Γήκν  θαηά ηε δηακεζνιάβεζε γηα ηελ  

αλσηέξσ ππόζεζε  , ελώπηνλ ηνπ Γηακεζνιαβεηή.              

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 288/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- δράιες Κηταήι 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαιεβίγθας Γεώργηος  

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

       ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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