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Αριθ.Απόθαζης 400/2014 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 
    Πξαθηηθνύ από ηε Γεκόζηα ΣΑΚΣΗΚΖ πλεδξίαζε κε Αξηζκό 18/2014 από  
20/11/2014.     
 
   ην  Καξπελήζη ζήκεξα ζηηο είθνζη  (20) ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2014 
εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 19.30κκ ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 
ΣΑΚΣΗΚΖ  δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Καξπελεζίνπ νδόο  Ν.Σζηακπνύια (θηίξην ΚΑΠΖ 3νο όξνθνο)  ύζηεξα 
από ηελ κε αξηζκό πξση. 20512/14-11-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ θ. 
Πέηξνπ Ησάλλε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87), ε 
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 
ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87). 
   Παξόληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Νηθόιανπ νπιηώηε  δηαπηζηώζεθε από ηνλ 
πξόεδξν θ. Πέηξνπ Ησάλλε, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 
27  κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα  25 κέιε,   νλνκαζηηθά νη: 
         ΠΑΡΟΝΣΔ                                                    ΑΠΟΝΣΔ 
1. Πέηξνπ Ησάλλεο  (Πξόεδξνο)                     1.  Σζώλεο Νηθόιανο     
2. Υαιθηάο Παληειήο                                       2.  Γξίβα Κσλζηαληίλα                                   
3. Λάππαο Κιενκέλεο                                                                                                                               
4. Καηζνύδαο Παλαγηώηεο                                  
5. Εαινθώζηα νθία                                                                                                     
6. Κνπηξνκάλνο Σαμηάξρεο                                                                                                      
7. Ληάπεο Κσλζηαληίλνο      
8. ηακάηεο Γεκήηξηνο                                                                            
9. Κεξακάξεο Γεκήηξηνο                                                                         
10. Κνληαβίηε Δπδνμία   
11. Βνλόξηαο Γεκήηξηνο                                                                    
12. Γθαξίια - Γηακαληή Γεσξγία                                           
13. Νηέθαο Υξήζηνο                                                                     
14. Νηνύηζηθνο Γεώξγηνο                                                
15. Κνθόζεο Φώηηνο                                           
16.Σζηηνύξε - Καηζηάξε Παξαζθεπή                                           
17. ηακάηεο Ησάλλεο                                                                                          
18. Ίβξνο Ησάλλεο   
19. θιαπάλεο Σαμηάξρεο         
20. Γηαλληώηεο Παλαγηώηεο       
21. Μαληδηνύηαο Ησάλλεο   
22. Παπαδνγνύιαο Παλαγηώηεο 
23. Πεηαξνύδεο Γεκήηξηνο 
24  Κνληνγεώξγνο Ζιίαο     
25. Παπαξντδάκεο Βαζίιεηνο    
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 Καηά ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε δεκνηηθή ππάιιεινο  θ. Μαξία Γ.Παπαξντδάκε  
γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  
Ο πξόεδξνο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο πξόηεηλε λα ζπδεηεζνύλ (3) ζέκαηα ηα  
νπνία πξνέθπςαλ κεηά ηελ επίδνζε ηεο πξόζθιεζεο θαη ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ 
θαηεπείγνληα. Σα ζέκαηα είλαη …………………… Ζ πξόηαζε έγηλε νκόθσλα δεθηή 
γηα ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη άξρηζε ε ζπδήηεζή ηνπο. 
      ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ ν πξόεδξνο ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο Καξπελεζίνπ 
θαη νη πξόεδξνη θαη νη εθπξόζσπνη ησλ Κνηλνηήησλ. Παξαβξέζεθε ν Αληηπξόεδξνο 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο  Καξπελεζίνπ θ. Γηαλληώηεο ηέθαλνο, ν εθπξόζσπνο 
Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Άκπιηαλεο θ.Παπαζπύξνο Ζιίαο, ν εθπξόζσπνο Σνπηθήο 
Κνηλόηεηαο Γεξκαηίνπ θ.Σξαζηέιεο ππξίδσλ,ν πξόεδξνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 
Γνκλίζηαο  θ. Καξέηζνο Νηθόιανο,  ν εθπξόζσπνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο  
Κιαπζίνπ θ. Μνπηνγηάλλεο Ησάλλεο, ν εθπξόζσπνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Κξηθέιινπ 
θ.Παλάξαο Γεκήηξηνο, ν εθπξόζσπνο ηεο  Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεγάινπ Υσξηνύ θ. 
Μαληδηνύηαο Κσλ/λνο, ν εθπξόζσπνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μπξίθεο θ. Υηλόπσξνο 
Γεώξγηνο,ν εθπξόζσπνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Ννζηίκνπ θ. Παρήο Γεώξγηνο,ε 
εθπξόζσπνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Παπιόπνπινπ θ. Ίβξνπ Αγγειηθή, ν εθπξόζσπνο 
Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Πεηξαιώλσλ θ. Υνπιηάξαο Κσλ/λνο,ν πξόεδξνο Σνπηθήο 
Κνηλόηεηαο ηάβισλ ν θ. Ενύθαο Αζαλάζηνο, ν πξόεδξνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 
Σόξλνπ θ. Κσλζηαληόπνπινο Βαζίιεηνο, ν  εθπξόζσπνο ηεο  Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 
Υειηδόλαο θ. Σζηαληήο Βαζίιεηνο θαη ν εθπξόζσπνο ηεο  Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Φηαλώλ 
ν θ. Μαληδήο Αζαλάζηνο. 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ Οη δεκνηηθόη ζύκβνπινη θ.θ. Ληάπεο Κσλζηαληίλνο,  ηακάηεο 
Γεκήηξηνο,  Γθαξίια-Γηακαληή Γεσξγία θαη Κνληνγεώξγνο Ζιίαο απερώξεζαλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ 2ν ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο 
θ.Καηζνύδαο Παλαγηώηεο απνρώξεζε κεηά ην  13ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 
  Αριθμός απόθαζης 400/ 2014 
   Θέμα 17ο  σγκρόηηζη ηης Δπιηροπής Φιλικού Γιακανονιζμού (άρθρο 94 
παρ.2 Ν.3852/2010) ζσνήγορος ηοσ καηαναλωηή: 
  
     Ο πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα είπε ηα εμήο: 
     Ζ Αλεμάξηεηε  Αξρή  πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή κε ην  αξηζκ.22080/9-10-2014 
έγγξαθν ηεο  δεηά από ην Γήκν  λα  ελεκεξσζεί αλ έρεη ζπζηαζεί ε επηηξνπή ηνπ 
Φηιηθνύ δηαθαλνληζκνύ (Δ.Γ.Φ). 
Δπεηδή ζην Γήκν καο δελ έρεη ζπζηαζεί ε παξαπάλσ επηηξνπή θαιείηαη  ην Γεκνηηθό 
ζπκβνύιην λα  πξνβεί ζηελ ζύζηαζε ηεο.  
   ύκθσλα κε ην άξζξν 94 παξ.2 ζηνηρείν 22 ηνπ Ν.3852/2010 ε αξκνδηόηεηα 
ζύζηαζεο επηηξνπήο  θηιηθνύ  δηαθαλνληζκνύ γηα ηελ εμώδηθε επίιπζε ησλ δηαθνξώλ  
αλάκεζα ζε πξνκεζεπηέο θαη ζε θαηαλαισηέο  ή ελώζεηο θαηαλαισηώλ, ε ηήξεζε 
αξρείσλ  ησλ πνξηζκάησλ ηεο νηθίαο επηηξνπήο θαζώο θαη ε ηήξεζε κεηξώνπ 
θαηαλαισηώλ κεηαβηβάζηεθε ζηνπο Γήκνπο από 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011. 
   ύκθσλα  κε ην άξζξν 11 παξ.2 ηνπ Ν.2251/1994 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ  
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.3587/2007  (ΦΔΚ 152/10-7-2007 ηεύρνο Α) νξίδνληαη  ηα 
ζρεηηθά κε ηνλ Φηιηθό Γηαθαλνληζκό ησλ θαηαλαισηηθώλ δηαθνξώλ θαη ζπγθεθξηκέλα 
πξνβιέπεηαη όηη  «Οη επηηξνπέο είλαη ηξηκειείο θαη απνηεινύληαη από: 
   α) Έλαλ δηθεγόξν, κέινο ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ, πνπ πξνηείλεηαη, κε 
ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ, σο 
πξόεδξν. 
   β) Έλαλ εθπξόζσπν ηνπ ηνπηθνύ εκπνξηθνύ θαη βηνκεραληθνύ επηκειεηεξίνπ, πνπ 
πξνηείλεηαη, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ 
επηκειεηεξίνπ. ε λνκνύο, όπνπ ππάξρνπλ βηνηερληθά θαη επαγγεικαηηθά 
επηκειεηήξηα, πξνηείλεηαη από ην δηνηθεηηθό ηνπο ζπκβνύιην έλαο εθπξόζσπόο ηνπο 
κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. ηε ζύλζεζε ηεο επηηξνπήο κεηέρεη, θάζε θνξά, ν 
εθπξόζσπνο ηνπ επηκειεηεξίνπ ζην νπνίν ππάγεηαη ν πξνκεζεπηήο. Δθόζνλ είλαη 
εθηθηό, θάζε επηκειεηήξην νξίδεη αλά έλαλ εθπξόζσπν θάζε θιάδνπ ηεο αγνξάο, κε 
ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζύλζεζε ηεο επηηξνπήο όηαλ θξίλεηαη 
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δηαθνξά πνπ αλάγεηαη ζηε δξαζηεξηόηεηα κέινπο ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ ηεο 
αγνξάο θαη  
   γ) Έλαλ εθπξόζσπν ησλ ηνπηθώλ ελώζεσλ θαηαλαισηώλ, πνπ πξνηείλεηαη, κε ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ, από ηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηά ηνπο. Δάλ δελ πθίζηαληαη νη ελώζεηο 
απηέο, ζηελ επηηξνπή ζπκκεηέρεη εθπξόζσπνο έλσζεο θαηαλαισηώλ δεπηέξνπ 
βαζκνύ, δηαθνξεηηθά εθπξόζσπνο ηνπ ηνπηθνύ εξγαηηθνύ θέληξνπ, πνπ πξνηείλεηαη, 
κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, από ηε δηνίθεζε απηνύ.  
   Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ησλ επηηξνπώλ θηιηθνύ δηαθαλνληζκνύ είλαη δηεηήο θαη κπνξεί 
λα αλαλεώλεηαη κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο.» 
   Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο επηηξνπήο  αλαηίζεηαη ζε δεκνηηθό ππάιιειν κε 
ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 
   Έρνπλ ζηαιεί έγγξαθα  αξκνδίσο πξνθεηκέλνπ λα καο νξίζνπλ εθπξνζώπνπο 
ηνπο,  ηα νπνία ζα επηζπλάπηνληαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην. 
 
   Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 παξ.2 ζηνηρείν 22 ηνπ Ν.3852/2010. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ.2 ηνπ Ν.2251/1994 όπσο αληηθαηαζηάζεθε 
από ηελ  παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.3587/2007  (ΦΔΚ 152/10-7-2007 ηεύρνο 
Α).  

 Σν  αξηζκ.22080/9-10-2014 έγγξαθν ηεο Αλεμάξηεηεο  Αξρήο  πλήγνξνο ηνπ 
Καηαλαισηή . 

 Σν  αξηζκ.22080/9-10-2014 έγγξαθν ηνπ  Γήκνπ γηα ηνλ νξηζκό ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ θνξέσλ. 

 Σα ζρεηηθά έγγξαθα ησλ θνξέσλ κε ηα νπνία νξίζηεθαλ νη εθπξόζσπνη ηνπο  
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

     σγκροηεί ηην επιηροπή ηοσ Φιλικού διακανονιζμού (Δ.Γ.Φ). ηων 
καηαναλωηικών διαθορών σο εμήο: 
 α) Από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ  Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ νξίδεηαη ν θ. σηήξηνο 
Σζηληδηιώλεο ηνπ Αζαλαζίνπ δηθεγόξνο, ηαθηηθό κέινο σο πξόεδξνο, κε 
αλαπιεξσηή ηελ δηθεγόξν θ. Παξαζθεπή-Βαζηιηθή Διεθάληε ηνπ Αζαλαζίνπ,  
   β) Χο εθπξόζσπνο ηνπ ηνπηθνύ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 
νξίδεηαη ηαθηηθό κέινο ν θ. Καξαγηαλλόπνπινο Αζαλάζηνο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ 
ώθν Γεώξγην. 
   γ) Χο εθπξόζσπνο ηνπ ηνπηθνύ Δξγαηηθνύ Κέληξνπ νξίδεηαη  ν θ. Γηαλληώηεο 
Ησάλλεο,   κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γξακκαηίθα Δπζύκην. 
   Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ησλ επηηξνπώλ  Φηιηθνύ Γηαθαλνληζκνύ είλαη δηεηήο θαη κπνξεί 
λα αλαλεώλεηαη κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο. 
   Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο επηηξνπήο  αλαηίζεηαη ζηελ δεκνηηθή ππάιιειν θ. 
Αλδξεάθε Ησάλλα  κε αλαπιεξώηξηα ηελ θ. Ακαιία Γηαλλνπνύινπ. 
 
πληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη 
Ο Πξόεδξνο     Ο Γήκαξρνο     Σα Μέιε 
  (Σ..Τ)               (Σ.Τ.)                                (Σ.Τ.)     
 
 
     Αθξηβέο Απόζπαζκα 
          Ο Πξόεδξνο 
 
 
        Ησάλλεο Πέηξνπ 
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