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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 22ης/ 11-11-2013 τακτικής 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα ΕΗΔ: Ανακοίνωση  δίκης  -  Προς  επίκληση  σε  αναγκαστική  παρέμβαση  - 
Άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής.

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013, ώρα 10:30πμ., συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την 
με αριθμό πρωτοκόλλου  16879/7-11-2013  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.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
3. Λέτσιος Βασίλειος, Αναπλ/κο Μέλος 4. Συρακούλης Γεώργιος, Μέλος
5. Στάθης Νικόλαος, Μέλος

Απόντες
6. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος 7. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 
υπάλληλος Μπουρνάκας Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες:  Σπανός 
Ιωάννης και Μπαρτζώκα Αθανασία.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 
συνεδρίασης:

Θέμα ΕΗΔ: Ανακοίνωση  δίκης  -  Προς  επίκληση  σε  αναγκαστική  παρέμβαση  - 
Άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 
του Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε 
υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής:
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«Όπως όλοι γνωρίζετε αρκετοί ιδιώτες έχουν στραφεί δικαστικά κατά του Δήμου μας  
διεκδικώντας  με αγωγές τους τις απαιτήσεις τους από προμήθειες – υπηρεσίες και έργα  
που  εκτέλεσαν  στους  πρώην  Δήμους  Αγιάς,  Ευρυμενών,  Λακέρειας  και  Μελίβοίας.  
Κάποιες από αυτές τις δικαστικές υποθέσεις στηρίζονται σε τιμολόγια των εναγόντων  
χωρίς  προηγούμενες  αποφάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης  του  αρμοδίου  οργάνου,  ή  
στηρίζονται  σε  προφορικές  εντολές  και  συμφωνίες,  χωρίς  τήρηση  διατάξεων  των  
Νόμων  περί  ανάθεσης  –εκτέλεσης  –παραλαβής  έργων  και  προμηθειών  από  τους  
υπευθύνους ή ακόμη δεν υπάρχουν τα απαραίτητα τιμολόγια.  Κατά τη συζήτηση δε  
αυτών των υποθέσεων  ο Δήμος μας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην υπεράσπιση  
των συμφερόντων  του,  αφού πολλές  φορές  δεν  γνωρίζει  αν όντως έγιναν  όλα όσα  
υποστηρίζουν με τις αγωγές τους οι ενάγοντες, τα πραγματικά περιστατικά που έλαβαν  
χώρα  κατά  την  ανάθεση  των  προμηθειών  –υπηρεσιών  και  έργων  καθώς  και  την  
ποσότητα το μέγεθος και την έκταση αυτών. Επιπρόσθετα αυτοί που έδωσαν τις εντολές  
ανάθεσης προφορικά ή όχι αρνούνται να προσέλθουν στις συζητήσεις των υποθέσεων  
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και να καταθέσουν τα αληθή γεγονότα.
Για να βοηθηθεί λοιπόν ο Δήμος μας στην προάσπιση των νομίμων συμφερόντων του,  
θα πρέπει  να λάβει κάποια μέτρα ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον χειρισμό  
αυτών των δικαστικών υποθέσεων κλητεύονται μάρτυρες, πρόσωπα που γνωρίζουν τα  
γεγονότα, ασχολήθηκαν με τις δημοτικές υποθέσεις ήταν ή είναι δημοτικοί ή τοπικοί  
σύμβουλοι. Η κλήτευση θα γίνεται με έγγραφο που θα πρωτοκολλείται, θα υπογράφεται  
από  το  Δήμαρχο  Αγιάς  και  θα  επιδίδεται  από  Δημοτικό  υπάλληλο  με  υπογραφή  
αποδεικτικού, άλλως η επίδοση θα διενεργείται με δικαστικό επιμελητή».

Στη  συνέχεια  ο  Αντιπρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  πρότεινε  ότι  λόγω  της  
σπουδαιότητας του θέματος θα πρέπει να παραπέμψει τη συζήτησή του στο Δημοτικό  
Συμβούλιο για λήψη απόφασης».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
- την εισήγηση του Προέδρου,
- την πρόταση του Αντιπροέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4, του Ν. 3852/2010,
και μετά από συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα

Να παραπέμψει το θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη 
απόφασης, αφού  κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 182/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας


