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από το πρακτικό της 4
ης

/24-2-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

Θέμα 3
ο
 : Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 1662/19-2-2015 γνωμοδότησης της δικηγόρου 

Τσουκαλά Βασιλικής για την άσκηση ή όχι ένδικου μέσου κατά της υπαριθμ.17/2015 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας μετά από αγωγή του Χ. 

Γουλιόπουλου. 

 

Στo Δημαρχείο Αγιά, σήμερα Τρίτη 24/2/2015, ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

1718/20-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010. 

 

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόριος Καλαγιάς λόγω της δικαιολογημένης 

απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής κου Αντώνη Γκουντάρα. 

 

Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:  

Παρόντες 

1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος 

3. Μάρκου Σωτήριος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 

5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος  

Απόντες 
6. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 7. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος 

Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Λέτσιος, ο 

Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος.  

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 3
ο
 : Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 1662/19-2-2015 γνωμοδότησης της δικηγόρου 

Τσουκαλά Βασιλικής για την άσκηση ή όχι ένδικου μέσου κατά της υπαριθμ.17/2015 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας μετά από αγωγή του Χ. 

Γουλιόπουλου. 
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Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Στις 21-5-2012 κοινοποιήθηκε στο δήμο μας η με αριθμό κατάθεσης 608/2012 αγωγή του 

Γουλιόπουλου Χριστόδουλου κατά του Δήμου Αγιάς, με την οποία ζητούσε να του καταβληθεί το 

ποσό των 81.270,00 Ευρώ για διάφορες χωματουργικές εργασίες.  

 

Με την υπαριθμ.178/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ6Ι-ΘΞΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε η 

εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Τσουκαλά Βασιλική να παραστεί και να εκπροσωπήσει 

το Δήμο μας στη συζήτησή της.  

 

Την 2-2-2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπαριθμ.17/2015 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Λάρισας, σύμφωνα με την οποία υποχρεούται ο Δήμος μας να καταβάλει στον 

ενάγοντα ποσό 46.800,00 Ευρώ.  

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1, περιπτ. ιγ’ του ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων. Η διάταξη δε 

του άρθρου 72 παρ.2 του ν. 3852/2010 ορίζει ότι απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου.  

 

Με την υπαριθμ.28/2015(ΑΔΑ: 7Τ73Ω6Ι-ΑΞΓ) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου 

ανατέθηκε στη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Βασιλική Τσουκαλά η παροχή γνωμοδότησης 

για άσκηση ενδίκου μέσου του Δήμου κατά της ανωτέρω απόφασης. Σύμφωνα δε με την 

προαναφερόμενη απόφαση κατατέθηκε στο Δήμο μας η με αριθμό πρωτ. 1662/19-2-2015 

γνωμοδότηση της ανωτέρω δικηγόρου , το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:  

«Κατόπιν της με αριθμ. 28/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία μου 

ανατίθεται να γνωμοδοτήσω για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της κοινοποιηθείσας την 2-2-

2015 υπ’ αριθμ.17/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας μετά από αγωγή του 

Χριστόδουλου Γουλιόπουλου, σας εκθέτω τα εξής:  

Με την άνω αγωγή του, η οποία εκδικάστηκε στις 11-11-2014 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Λάρισας, ο Χριστόδουλος Γουλιόπουλος ζητούσε από τον Δήμο την καταβολή ποσού ύψους 81.270 

ευρώ, εκ του οποίου ποσό 57.270 αφορά έργα που εκτέλεσε, όπως ισχυρίζεται, στον προ του 

προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) δήμο Αγιάς και ποσό 24.000 ευρώ στον τότε δήμο 

Λακέρειας (κατασκευή γηπέδου). Τα παραπάνω έργα ανατέθηκαν προφορικά στον ενάγοντα και την 

εκτέλεσή τους βεβαίωσε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου ο πρώην Αντιδήμαρχος του δήμου Αγιάς κ. 

Μάτης, ο οποίος και είχε υπογράψει κάτω από την επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα του Δήμου τις 

πρόχειρες χειρόγραφες καταστάσεις για τα έργα που εκτελέστηκαν, πλην αυτού του δήμου Λακέρειας.  

Την παραπάνω αγωγή αρνηθήκαμε και κατ’ αυτής ασκήσαμε νομότυπα με τις προτάσεις μας και την 

προσθήκη-αντίκρουση-αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων την ένσταση αοριστίας, ζητήσαμε την 

απόρριψή της ως μη νόμιμης και ουσιαστικά αβάσιμης και αντικρούσαμε τις μαρτυρικές καταθέσεις. 

Το Δικαστήριο με την υπ’ αριθμ. 17/2015 απόφασή του έκανε εν μέρει δεκτούς τους ισχυρισμούς μας 

και επιδίκασε στον κ. Γουλιόπουλο το ποσό των 46.800 ευρώ.  

Από την εκτίμηση των στοιχείων του φακέλλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τις διατάξεις Νόμου 

που διέπουν την παρούσα υπόθεση, έχω την γνώμη ότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση έφεσης κατά της 

παραπάνω απόφασης, καθόσον αν το πρωτόδικο Δικαστήριο εκτιμούσε ορθά τις οικείες διατάξεις και 

το αποδεικτικό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται και τρεις (3) ένορκες βεβαιώσεις των : 1) 

Αθανασίου Δημούλη, πρώην Αντιδημάρχου του δήμου Αγιάς 2) Οσμάνι Μεμεντάλι και 3) Κων/νου 

Γαρόφλου,( που κατέθεσαν μετά από αίτηση του κ. Γουλιόπουλου), οι οποίες κατά τη γνώμη μου 

ελήφθησαν παράτυπα, καθόσον δεν προηγήθηκε εμπρόθεσμη κλήτευση του Δήμου, θα έπρεπε να 

απορρίψει καθ’ ολοκληρίαν την αγωγή ή να την κάνει δεκτή για ποσό μικρότερο του επιδικασθέντος.  
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Για το λόγο αυτό, έχω την άποψη, ότι θα πρέπει να ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της 

ανωτέρω απόφασης, ώστε να κριθούν από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο οι προταθείσες πρωτοδίκως 

ενστάσεις και ισχυρισμοί μας». 

 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της γνωμοδότησης προτείνω να κάνουμε αποδεκτή την ανωτέρω 

γνωμοδότηση και να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για να ασκήσει έφεση κατά της υπ’ 

αριθμ.17/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παραγ.1 περ. ιγ, ιε και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

- την υπ’ αριθμ 28/2015 (ΑΔΑ: 7Τ73Ω6Ι-ΑΞΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

- την υπ’ αριθμ.πρωτ. 1662/19-2-2015 γνωμοδότηση της δικηγόρου Βασιλικής Τσουκαλά, 

- την υπαριθμ.17/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, 

- την υπ’ αριθμ. 2/2015 (ΑΔΑ: ΒΧΩ7Ω6Ι-Α56) απόφασή της με θέμα: «Έγκριση 1
ης

 διάθεσης 

πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015», 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Να κάνει δεκτή την με αριθμό πρωτ, 1662/19-2-2015 γνωμοδότηση της δικηγόρου Βασιλικής 

Τσουκαλά (ΑΦΜ 042238192), με ΑΜ ΔΣΛ 307, κάτοικο Λάρισας, διεύθυνση Μανωλάκη 9-11, 

όπως αυτή αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Β. Δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Βασιλική 

Τσουκαλά (ΑΦΜ 042238192), με ΑΜ ΔΣΛ 307, κάτοικο Λάρισας, διεύθυνση Μανωλάκη 9-11,  να 

ασκήσει έφεση κατά της υπαριθμ. 17/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας να 

παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αγιάς ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων Λάρισας στη 

συζήτηση του ανωτέρω δικογράφου ή σε όποιες άλλες μετά από αναβολή συζητήσεις, καταθέτοντας 

υπομνήματα, προτάσεις και ότι άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο χρειαστεί. 

 

Γ. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. και 

θα βαρύνει τον κ.α. 02.00.6111, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, με τίτλο: «Αμοιβές 

νομικών & συμβολαιογράφων», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 9.000,00€ που έχει διατεθεί με 

την υπ’ αριθμ. 2/2015 (ΑΔΑ: ΒΧΩ7Ω6Ι-Α56) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 33/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Αντιπρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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