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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

139/2017 
από το πρακτικό της 25

ης
/4.12.2017 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

  

 

Θέμα 7ο: Άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 401/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας 

μετά από αγωγή της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά Δήμου 

Αγιάς. 

 

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 04.12.2017, ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική 

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

12610/30.11.2017 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). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Γρηγόριος Καλαγιάς, Αντιπρόεδρος 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος                               4. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 

5. Ριζούλης Στέφανος, μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Θεόδωρος Γκασδράνης, Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού και η Ευμορφία Ντουλούλη, μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Θέμα 7ο: Άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 401/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας 

μετά από αγωγή της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά Δήμου 

Αγιάς. 

 

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

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

 

Στις 17-3-2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμό κατάθεσης 114/2015 αγωγή της εταιρίας με την 

επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά Δήμου Αγιάς ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας και η 

οποία συζητήθηκε στις 3-2-2017. Με την ανωτέρω αγωγή η ενάγουσα ζητούσε να της καταβληθούν 

5.091,28 Ευρώ από ηχητικές εγκαταστάσεις του πρώην Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αγιάς, κατά τα 

έτη 2007,2008,2009 και 2010. 

 

Με την υπ’ αριθμ.40/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΧΤΩ6Ι-ΓΚΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε η εντολή 

και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Μαντζάνα Χρήστο να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο μας στη 

συζήτησή της. 

 

Την 7-11-2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπαριθμ.401/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας, 

σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η ανωτέρω αγωγή. 

 

Την 28-11-2017 η ενάγουσα κατέθεσε την με αριθμό πρωτ. 12446/28-11-2017 αίτηση στον Δήμο μας, 

σύμφωνα με την οποία ζητά συμβιβασμό της υπόθεσης. 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1, περιπτ. ιδ’ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και 

τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων 

(30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης 

που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. Η διάταξη δε του άρθρου 72 παρ.2 του ν. 

3852/2010 ορίζει ότι απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου. 

 

Με την με αριθμ. πρωτ. 12544/30-11-2017 Γνωμοδότηση του δικηγόρου Μαντζάνα Χρήστου ορίζονται τα 

εξής: 

«Η εταιρία ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. άσκησε εναντίον του Δήμου Αγιάς ως καθολικού διαδόχου του 

τέως Πολιτιστικού οργανισμού Δήμου Αγιάς Αγωγή χρέους για απαιτήσεις της από παροχή υπηρεσιών βάσει 

εκδοθέντων τιμολογίων τα οποία παραδόθηκαν στο προαναφερόμενο νομικό πρόσωπο και δεν πληρώθηκαν, 

καθόσον δεν είχε τηρηθεί η νόμιμη διοικητική διαδικασία ανάθεσης εργασιών. Ο Δήμος Αγιάς παρέστη στη 

συζήτηση της προαναφερόμενης αγωγής προβάλλοντας τις θέσεις και ισχυρισμούς νομικούς για απόρριψη 

αγωγής πλην όμως δεν έγινα δεκτοί απ’το δικάζον δικαστήριο και εκδόθηκε η με αρ. 401/ 2017 απόφαση του 

η οποία επιδικάζει στην ενάγουσα και εις βάρος του Δήμου Αγιάς το ποσό των 5.091, 28 Ευρώ νομιμότοκα 

απ’την επίδοση της αγωγής, καθώς επίσης επιβάλλει στο Δήμο Αγιάς τα δικαστικά έξοδα πρωτόδικης δίκης 

ποσού 200 Ευρώ. 

Η απόφαση κοινοποιήθηκε νομίμως εκ μέρους της ενάγουσας στο Δήμο Αγιάς στις 7/11/2017, οπότε 

και πρέπει να ληφθεί απόφαση εάν θα ασκηθεί ή όχι ένδικο μέσο κατ’αυτής. 

Η ενάγουσα εταιρία υπέβαλλε στο Δήμο Αγιάς τη με αρ.πρωτ. 12446/ 28-11-2017 αίτηση της με την 

οποία παραιτείται από επιδικασθέντες τόκους, καθώς και δικαστική δαπάνη, προκειμένου η απόφαση να 

καταστεί τελεσίδικη και να λάβει έστω και με καθυστέρηση το ποσό των τιμολογίων για παρασχεθείσες 

υπηρεσίες της. 

Σύμφωνα λοιπόν με όλα όσα προαναφέρθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το σύνολο των 

ισχυρισμών του Δήμου προτάθηκε πρωτοδίκως και πλήρως αξιολογήθηκε απ’το πρωτόδικο δικαστήριο και 

δεν έγιναν  αποδεκτοί οι ισχυρισμοί, οπότε με δυσκολία πιθανολογείται ευδοκίμηση εφετειακού λόγου σε 

δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Επίσης, η άσκηση ενδίκου μέσου θα δημιουργήσει νέες δαπάνες για το Δήμο, όπως 

έξοδα και αμοιβή δικηγόρου.  
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Επειδή αντίστοιχα η ενάγουσα εταιρία με αίτηση και δήλωση της παραιτείται απ’τους επιδικασθέντες 

τόκους, που είναι σημαντικό ποσό, πολύ περισσότερο εάν η αντιδικία συνεχισθεί και η υπόθεση πιθανόν χαθεί 

οι τόκοι θα είναι πολύ υψηλοί, ενώ παραιτείται και από επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 200 Ευρώ. 

Για όλους αυτούς τους λόγους 

Κρίνεται ότι ο Δήμος Αγιάς δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση κατά της με αρ. 401/ 2017 

απόφασης Ειρηνοδικείου Αγιάς.» 

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και Αθανάσιος Τριανταφύλλου δήλωσαν «Παρών». 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. ιγ’, ιδ΄ και παρ. 2  του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την με αριθμό κατάθεσης 114/2015 αγωγή της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε.» κατά Δήμου Αγιάς, 

- την υπαριθμ.401/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας, 

- την με αριθμό πρωτ. 12446/28-11-2017 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ Α. ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ο.Ε.», 

- την με αριθμ. πρωτ. 12544/30-11-2017 Γνωμοδότηση του δικηγόρου Μαντζάνα Χρήστου, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Α. Κάνουμε δεκτή την με αριθμ. πρωτ. 12544/30-11-2017 Γνωμοδότηση του δικηγόρου Μαντζάνα 

Χρήστου και να μην ασκήσει έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 401/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας 

για τους λόγους που αναφέρονται στη προαναφερόμενη γνωμοδότηση.  

 

Β. 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. 

 

Δήλωσαν «Παρών» και μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και Αθανάσιος 

Τριανταφύλλου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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