
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Οικονομική Επιτροπή 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αριθμ.πρωτ.: 14800/3-11-2014 

Αριθμός Απόφασης 

184/2014 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης 

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr                 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 19
ης

/31-10-2014 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

Θέμα 4
ο
: Αποδοχή ή όχι της γνωμοδότησης του δικηγόρου Βασιλείου Δημηνίκου για άσκηση 

ένδικου μέσου κατά της υπαριθμ.321/2014 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου 

Λάρισας(υπόθεση Θεοφάνη Κονδύλη). 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 31/10/2014, ώρα 

15:30 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14508/27-10-2014 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 Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:  

Παρόντες 

1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 

5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος 6. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπ/κό Μέλος 

Απόντες 
7. Γκουντάρας Αντώνης

1
, Πρόεδρος  

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

Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ.  Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος και η μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα 

Μπαρτζώκα Αθανασία. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννης Κασίδας. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 4
ο
: Αποδοχή ή όχι της γνωμοδότησης του δικηγόρου Βασιλείου Δημηνίκου για άσκηση 

ένδικου μέσου κατά της υπαριθμ.321/2014 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου 

Λάρισας(υπόθεση Θεοφάνη Κονδύλη). 

                                                 
1
 Προσήλθε στη συζήτηση του 3

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
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Σελίδα 2 από 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

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

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

 

Η πρώην κοινότητα Σωτηρίτσας του νομού Λάρισας κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Λάρισας αγωγή διεκδικητική κυριότητας εναντίον του αντιδίκου της, ήδη καλούντος, 

Θεοφάνη Κονδύλη, η οποία έλαβε αριθμό έκθεσης 1521/341/5-4-1991, και ζήτησε όσα αναφέρονται 

σε αυτή. Ως προς την αγωγή αυτή εκδόθηκε η οριστική απόφαση τακτικής διαδικασίας αριθ. 

139/1995 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή. Την 

απόφαση εκείνη εκκάλεσε η ενάγουσα κοινότητα Σωτηρίτσας με την ένδικη έφεσή της, η οποία 

φέρει ημερομηνία 17.11.1995, έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης 387/17.11.1995 και εκδικάστηκε 

ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (Εφετείου Λάρισας) στη δικάσιμο της 25.01.1996. Ως προς την 

έφεση αυτή εκδόθηκε αρχικά η μη οριστική απόφαση με αριθμό 602/1996 του Δικαστηρίου τούτου, 

με την οποία αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης και διατάχθηκε να διενεργηθεί 

πραγματογνωμοσύνη από τοπογράφο-πολιτικό μηχανικό ως προς τα ζητήματα που έθεσε η απόφαση 

εκείνη, και να επανεξεταστούν οι μάρτυρες των διαδίκων ενώπιον του Δικαστηρίου. Μετά τη 

διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης ο δήμος Μελιβοίας του νομού Λάρισας, ως καθολικός 

διάδοχος της εκκαλούσας κοινότητας Σωτηρίτσας-Λάρισας, επέσπευσε την περαιτέρω συζήτηση της 

ένδικης έφεσης με κλήση του, η οποία φέρει ημερομηνία 18.10.2007 και αριθμό έκθεσης κατάθεσης 

1278/02.11.2007. 

 

Η μετ’ απόδειξη συζήτηση της ένδικης έφεσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου διενεργήθηκε στη 

δικάσιμο της 24.10.2008 και το Δικαστήριο εξέδωσε σχετικά την μη οριστική απόφασή του με 

αριθμό 172/2009, με την οποία ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης και έταξε προθεσμία 30 

ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης εκείνης, προκειμένου να προσκομιστεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του δήμου Μελιβοίας, με την οποία να 

παρέχεται πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο που την εκπροσώπησε ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τη 

συζήτηση της έφεσης. Στη συνέχεια ο εφεσίβλητος, Θεοφάνης Κονδύλης, επέσπευσε την περαιτέρω 

συζήτηση της ένδικης έφεσης με την από 14.07.2009 κλήση του, η οποία έλαβε αριθμό έκθεσης 

κατάθεσης 918/17.07.2009, και ως δικάσιμος ορίστηκε η 25.02.2011, μετά από αναβολή η 

24.02.2012 και μετά από δεύτερη αναβολή η 13.12.2013. 

 

Με την αγωγή της η πρώην Κοινότητα Σωτηρίτσας ισχυρίστηκε ότι κατά την αναγκαστική 

απαλλοτρίωση του αγροκτήματος Σωτηρίτσας αφέθηκε ως κοινόχρηστη έκταση, για να 

εξυπηρετούνται οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, και, συγκεκριμένα υπέρ του συνεταιρισμού 

ακτημόνων (Σ.Α.Α.Κ.) Σωτηρίτσας το υπ’ αριθμ. 635 κληροτεμάχιο της οριστικής διανομής, 

εμβαδού 151.346 μ2. Ότι, στη συνέχεια, μετά τη διάλυση του ανωτέρω συνεταιρισμού ακτημόνων, 

το κληροτεμάχιο αυτό (με αριθμό 635) μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα στην ενάγουσα κοινότητα, 

σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 27208/12.06.1959 του Νομάρχη Λάρισας, η οποία δημοσιεύτηκε 

νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μεταγράφηκε νόμιμα. Ότι κατά το έτος 1988 ο 

εναγόμενος κατέλαβε τμήμα του ανωτέρω κληροτεμαχίου, εμβαδού 337,40 μ2, το οποίο 

περιγράφεται στην ένδικη αγωγή με σαφήνεια και ακρίβεια. Ότι έκτοτε ο εναγόμενος κατέχει το 

κατειλημμένο τμήμα ακινήτου ως δικό του και αρνείται να αποδώσει αυτό στην ενάγουσα 

κοινότητα. Για τους λόγους αυτούς η ενάγουσα ζήτησε να αναγνωριστεί το δικαίωμα κυριότητάς της 

επί του καταληφθέντος τμήματος ακινήτου και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να αποδώσει το 

καταληφθέν τμήμα ακινήτου σε αυτή. 

 

Με την υπαριθμ.321/2014 απόφασή του το Δικαστήριο Απορρίπτει την ένδικη έφεση με αριθμό 

έκθεσης κατάθεσης 38 7 /17.11.1995 εναντίον της απόφασης τακτικής διαδικασίας με αριθμό 

139/1995 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας την 6-10-

2014. 
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Σελίδα 3 από 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 και 2 του νόμου 3852/2010 η Οικονομική επιτροπή 

θα πρέπει να αναθέσει σε δικηγόρο να γνωμοδοτήσει αν θα ασκηθούν ένδικα μέσα κατά της 

παραπάνω απόφασης. 

 

Με την υπαριθμ.180/2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής ανατέθηκε στο δικηγόρο Βασίλειο 

Δημηνίκο να γνωμοδοτήσει σχετικά, όπερ και έγινε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14521/24-10-2014 

γνωμοδότησή του, η οποία έχει ως εξής: 

 «Επί της παραπάνω αναφερόμενης με αριθμό 321/2014 τελεσίδικης αποφάσεως του Τριμελούς 

Εφετείου Λάρισας, που μου διαβιβάσθηκε με το ερώτημα αν επιβάλλεται να ασκηθεί ένδικο μέσο κατ’ 

αυτής, η άποψη μου είναι η εξής: 

1.- Η προαναφερόμενη απόφαση, εκτιμώ ότι έχει νομικές και ουσιαστικές πλημμέλειες, που καθιστούν 

απαραίτητο τον έλεγχο της σε δεύτερο βαθμό. Ειδικότερα, η υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η 

προαναφερόμενη απόφαση, εκδόθηκε ύστερα από δεύτερη μετ΄ αναβολή δικάσιμο, κατά την οποία δεν 

παραστάθηκε νομίμως ο Δήμος Αγιάς. Ως εκ τούτου, κατά την κρατούσα νομολογία, η μετά την πρώτη 

αναβολή της υποθέσεως εγγραφή της στο πινάκιο της επόμενης δικασίμου, δεν ισχύει ως κλήτευση του 

απολειπομένου κατ΄αυτή διαδίκου (ΑΠ 1436/2012). 

2.- Το αντικείμενο της δίκης είναι ζωτικού ενδιαφέροντος για το Δήμο Αγιάς. 

3.- Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κατά πάγια εντολή της υπερκείμενης Διοίκησης οφείλουν 

να εξαντλούν τα ένδικα μέσα, πολύ περισσότερο, που στην προκείμενη περίπτωση δεν παραστάθηκε 

κατά τη διαδικασία ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, που εξέδωσε την παραπάνω απόφαση. 
Ως εκ τούτου, εισηγούμαι να ασκηθεί το ένδικο μέσο της Αιτήσεως Αναιρέσεως κατά της ως άνω 

αποφάσεως, ενώπιον του αρμοδίου Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου εντός (τριάντα (30) ημερών 

από την επίδοση αυτής) δεδομένου ότι η προθεσμία άσκησης ανακοπής ερημοδικίας, που είναι 

δεκαπενθήμερη από την επίδοση, έχει παρέλθει». 

 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προαναφερόμενη γνωμοδότηση προτείνεται να γίνει δεκτή η 

γνωμοδότηση αυτή και να ασκηθεί το ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά της παραπάνω απόφασης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού,  

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

- την υπαριθμ. 321/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, 

- την υπαριθμ 180/2014 (ΑΔΑ: 7ΡΥΨΩ6Ι-ΠΛΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

- την υπαριθμ. πρωτ. 14521/24-10-2014 γνωμοδότηση του δικηγόρου Δημηνίκου Βασιλείου, 

- την υπ’ αριθμ.145/2014 (ΑΔΑ: 6053Ω6Ι-ΕΜΕ) απόφασή της με θέμα: «Έγκριση διάθεσης 

πιστώσεων (12η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014», 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Να κάνει δεκτή την με αριθμό πρωτ. 14521/24-10-2014 γνωμοδότηση του δικηγόρου Δημηνίκου 

Βασιλείου (ΑΦΜ: 022092607), όπως αυτή αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Β. Δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Δημηνίκο 

Βασίλειο (ΑΦΜ: 022092607), ΑΜ. 170 ΔΣΛ, Διεύθυνση Δευκαλίωνος 12 – Λάρισα, να ασκήσει το 

ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά της υπαριθμ.321/2014 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, 

να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αγιάς ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στη συζήτηση 

της ανωτέρω αναίρεσης ή σε όποια άλλη μετά από αναβολή συζήτηση, καταθέτοντας υπομνήματα, 

προτάσεις και ότι άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο χρειαστεί. 

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΩ6Ι-ΜΘ8



                 

Σελίδα 4 από 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

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 2014, με τίτλο: «Αμοιβές 

νομικών & συμβολαιογράφων», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 3.500,00€ που έχει διατεθεί με 

την υπ’ αριθμ.145/2014 (ΑΔΑ:6053Ω6Ι-ΕΜΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 184/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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