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             Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ιέγεη όηη:  

1. Mε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/2010 θαηαξγήζεθε ν Δήκνο Νένπ Ψπρηθνύ ελσζείο καδί κε 
άιινπο 2 Δήκνπο ζην ζπζηαζέληα κε ηνλ ίδην λόκν Δήκν Φηινζέεο-Ψπρηθνύ, ν νπνίνο, θαηά 

ην άξζξν 283 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010, ππεηζήιζε απηνδηθαίσο ζηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ Δήκνπ Νένπ Ψπρηθνύ. 

2. Η «FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» ηελ 29-2-2000 είρε ππνβάιεη ζην Δήκν Νένπ Ψπρηθνύ, 

δήισζε δεκνηηθνύ ηέινπο δηαθεκίζεσλ (Ν.2130/1993) πεξηόδνπ 17-11 έσο 31-12-1999 γηα 
δαπάλεο δηαθεκίζεσλ πνζνύ 85.599.184 δξρ., ζηελ νπνία αληηζηνηρνύζε ηέινο δηαθεκίζεσο 

πνζνύ δξρ. 1.711.984, πνπ αληηζηνηρεί ζε € 5.024,16 πνπ θαηέβαιε ηελ 29-2-2000.  
Ταπηνρξόλσο, όκσο ε σο άλσ εηαηξεία: α) Δηαηύπσζε επηθύιαμε γηα κε νθεηιή ηνπ ηέινπο 

απηνύ σο αθνξώληνο ζε δαπάλεο γηα ελέξγεηεο κε πεξηιακβαλνκέλεο ζηηο κνξθέο 
δηαθεκίζεσο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ β. δ ηεο 24.9/20-10-1958, όπσο ε δηάηαμε απηή 

ίζρπε θαηά ηνλ θξίζηκν ρξόλν. Καη β) δήηεζε ελ ζπλερεία από ην Δήκν Νένπ Ψπρηθνύ λα 

δερζεί ηελ παξαπάλσ επηθύιαμή ηεο. Ο Δήκνο δελ απάληεζε ζην αίηεκα απηό θαη, κεηά 
πάξνδν ηξηκήλνπ, ζεσξείηαη όηη ζησπεξώο ην απέξξηςε. 

3. Με ηέηνηα δεδνκέλα ε σο άλσ εηαηξεία κε ηελ από 23-6-2000 πξνζθπγή ηεο πξνζέθπγε 
θαηά ηνπ Δήκνπ Νένπ Ψπρηθνύ ζην Δηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Αζελώλ, ην νπνίν (Τκήκα 16ν 

Μνλνκειέο) κε ηελ απόθαζή ηνπ 3248/2004: α) Αθύξσζε ηε ζησπεξή άξλεζε ηνπ Δήκνπ 

Νένπ Ψπρηθνύ, κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε πξναλαθεξόκελε επηθύιαμε ηεο αλσηέξσ 
εηαηξείαο θαη β) Απνθάλζεθε όηη δελ ππόθεηληαη ζε ηέινο δηαθεκίζεσο νη σο άλσ εθ δξρ. ελ 

όισλ 85.599.184 δαπάλεο ηεο πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο. Εθεζε ηνπ Δήκνπ Νένπ Ψπρηθνύ 
θαηά ηεο απνθάζεσο απηήο απνξξίθζεθε κε ηελ απόθαζε 1944/2010 ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Αζήλαο (Τκήκαηνο 7νπ Τξηκεινύο). Καηά ην άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Ν. 3400/2010 
δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε αηηήζεσο αλαηξέζεσο θαηά ηεο εθεηεηαθήο απηήο απνθάζεσο, δηόηη 

ην πνζό ηεο δηαθνξάο είλαη θαηώηεξν € 40.000.  Εηζη ην ζέκα απηό θξίζεθε ηειεζηδίθσο θαη 

ακεηαθιήησο.  
4. Τελ 11-3-2011 επηδόζεθαλ ζην Δήκν καο επηθπξσκέλα αληίγξαθα  ησλ αλσηέξσ 

πξσηόδηθεο θαη εθεηεηαθήο απνθάζεσλ. 
     Ούησο ερόλησλ ησλ πξαγκάησλ, ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, πξνο απνθπγή 

επηβαξύλζεσλ ηνπ Δήκνπ κε δηθαζηηθά θ.ι.π. έμνδα, εηζεγείηαη λα εγθξηζεί ε πιεξσκή ζηελ 

πην πάλσ εηαηξεία ηνπ αλαθεξόκελνπ ζηελ εηζήγεζε θαη ζε 5.024,16 € αλεξρόκελνπ ηέινπο 
δηαθήκηζεο σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο. 

 
          Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 72 παξ. 1 εδ. ηδ’ ηνπ Ν. 

3852/2010  θαη  ηελ   παξαπάλσ  εηζήγεζε  ηνπ  Πξνέδξνπ ηεο, ηελ νπνία απνδέρεηαη  

 
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 
1) Εγθξίλεη ηελ πιεξσκή ζηελ εδξεύνπζα ζην Νέν Ψπρηθό αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

«FORD ΜΟΤΟR ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.», πνζνύ € 5.024,16 σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο ππ’ απηήο 
ηελ 29-2-2000 ζην Δήκν Νένπ Ψπρηθνύ, ν νπνίνο εμέδσζε ζρεηηθώο ην Νν 3086805 

δηπιόηππό ηνπ είζπξαμεο,  επί ηε πξνζθνκηδή ηνπ πξσηνηύπνπ ηνπ. 

2) Ψεθίδεη πνζό € 5.024,16 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 80/8261.0003 ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 
Δήκνπ έηνπο 2011 κε ηίηιν «Επηζηξνθέο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ». 

 
  Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 33/11.     
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