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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
126/2017 

από το πρακτικό της 23ης/10.11.2017 τακτικής  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

  
Θέμα  8ο : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 454/2017 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Λάρισας, μετά από αγωγή του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ κατά του Δήμου 
Αγιάς. 

 
Στo  Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Παρασκευή 10.11.2017, ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 
11598/6.11.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 
 
Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010 στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Γρηγόριος 
Καλαγιάς. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε 
σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:  
  Παρόντες 
1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος                               2. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος 
3. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, μέλος                              
5. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος   

Απόντες 
6. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος 
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης και η υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών Ευμορφία Ντουλούλη. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 
Μπουρνάκας. 
 
Μετά από τα παραπάνω ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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 Θέμα 8ο: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 454/2017 απόφασης 
του Ειρηνοδικείου Λάρισας, μετά από αγωγή του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ κατά 
του Δήμου Αγιάς. 

  

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Γκασδράνης, Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού, που έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής: 

 

Στις 19-3-2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμό κατάθεσης 111/2015 αγωγή της εταιρίας με την 

επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά Δήμου Αγιάς ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας και η οποία συζητήθηκε 

στις 10-3-2017. Με την ανωτέρω αγωγή η ενάγουσα ζητά να της καταβληθούν 20.665,59 Ευρώ από την 

εκτέλεση δρομολογίων κατά το έτος 2010 στον πρώην Δήμο Μελιβοίας. 

 

Με την υπαριθμ.41/2016(ΑΔΑ: Ω1ΩΣΩ6Ι-5ΧΒ) 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 2-11-2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπαριθμ.454/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας, 

σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η αγωγή των παραπάνω εναγόντων. 

 

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. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η κα Τσουκαλά Βασιλική γνωμοδότησε με την με αριθμ.πρωτ.11703/7-11-2017 

γνωμοδότησή της, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: 
    «Κατόπιν  σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία μου ανατίθεται να 
γνωμοδοτήσω για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της κοινοποιηθείσας υπ’ αριθμ. 454/2017 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Λάρισας (τακτική διαδικασία), επί της με αριθμ. κατ. 111/2015 αγωγής της ανώνυμης εταιρίας 
«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σας εκθέτω τα εξής: 
     Με την άνω αγωγή της, η οποία εκδικάστηκε στις 10-3-2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας (τακτική 
διαδικασία), η ενάγουσα εταιρία ζητούσε από τον Δήμο την καταβολή του συνολικού  ποσού των 20.665,09 ευρώ, 
με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας, το οποίο αντιστοιχεί στην συνολική αξία των υπ’ αριθμ. 5768/31-1-2010 και 
10/28-2-2010 τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, ποσού 13.706,18 ευρώ και 6.959,41 ευρώ αντίστοιχα, τα οποία 
εξέδωσε σε εκτέλεση των από 22-9-2008 και 1-1-2009 συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού τύπου που 
συνήψε με τον πρώην Δήμο Μελιβοίας και ήδη Δήμο Αγιάς.  
       Την παραπάνω αγωγή αρνηθήκαμε και ζητήσαμε με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις μας 
την απόρριψή της ως μη νόμιμης και ουσιαστικά αβάσιμης και αντικρούσαμε τα σχετικά κονδύλια και τις 
μαρτυρικές καταθέσεις.  
     Το Δικαστήριο με την υπ’ αριθμ. 454/2017 απόφασή του απέρριψε την αγωγή ως προς την κύρια βάση της, που 
στηριζόταν στις διατάξεις για τις συμβάσεις, λόγω ακυρότητας των επίδικων συμβάσεων, και έκανε δεκτή την 
αγωγή της αντιδίκου ως προς την επικουρική βάση της, στηριζόμενη στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, 
απέρριψε το αίτημά της περί κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, και επιδίκασε σε αυτήν το συνολικό 
ποσό των 20.665,59 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της ασκηθείσας αγωγής μέχρι την 
εξόφληση.  
   Από την εκτίμηση των στοιχείων του φακέλου της δικογραφίας και  της εκδοθείσας απόφασης, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του Νόμου που διέπουν την παρούσα υπόθεση, έχω την γνώμη ότι δεν θα πρέπει να ασκηθεί έφεση εκ 
μέρους του Δήμου, δεδομένου ότι το επιδικασθέν με την άνω απόφαση  ποσό δεν αμφισβητήθηκε εκ μέρους του 
Δήμου. 
   Για το λόγο αυτό, όλα τα παραπάνω, αν συνδυαστούν και με παραίτηση από τους τόκους εκ μέρους της 
ενάγουσας, θα συνιστούν ρύθμιση επ’ ωφελεία του Δήμου.     
       
    Λάρισα   7-11-2017                                   Η Πληρεξούσια Δικηγόρος 
                                                                               Βασιλική Τσουκαλά» 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 περιπτ. ιγ’ και παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ.41/2016 (ΑΔΑ: Ω1ΩΣΩ6Ι-5ΧΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: 

«Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής της Α.Ε. με την επωνυμία: «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 

ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  κατά 

Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 7/2017 (ΑΔΑ: 6ΣΗΜΩ6Ι-ΜΒΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: 

«Έγκριση 1ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», 

- την υπ’ αριθμ.454/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας, 

- την με αριθμ. πρωτ. 11703/7-11-2017 γνωμοδότηση της δικηγόρου Τσουκαλά Βασιλικής, 

- το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί οποιαδήποτε αίτηση παραίτησης από τους τόκους εκ 

μέρους της ενάγουσας, 

και μετά από συζήτηση 
 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
 

Α. Λαμβάνουμε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 11703/7-11-2017 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. Δίνουμε 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 υπ’ αριθμ. 454/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου 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 2017, με τίτλο: «Αμοιβές νομικών & 

συμβολαιογράφων», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 13.500,00€ που έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ. 

7/2017 (ΑΔΑ: 6ΣΗΜΩ6Ι-ΜΒΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Δ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο 

Τμήμα Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2017. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Προεδρεύων   Τα παρόντα μέλη 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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