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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

142/2017 
από το πρακτικό της 26

ης
/22.12.2017 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

  

 

Θέμα 2
ο
 : Άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 692/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Λάρισας μετά από αγωγή του Βασιλείου Σιώχα κατά Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην  Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 22.12.2017, ώρα 5:30 μ.μ. 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 13217/18.12.2017 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. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος                              

5. Ριζούλης Στέφανος, μέλος 6. Ιωάννης Αναστασίου, αναπληρωματικό μέλος
1
 

Απόντες 
7. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

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

Μπουρνάκας. 

  

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

                                                 
1 Αναπλήρωσε το τακτικό μέλος της Επιτροπής, Αθανάσιο Τριανταφύλλου. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 2
ο
 : Άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 692/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Λάρισας μετά από αγωγή του Βασιλείου Σιώχα κατά Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, που έθεσε 

υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Στις 9-12-2014 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμό κατάθεσης 948/2014 αγωγή του Βασιλείου Σιώχα 

κατά Δήμου Αγιάς , ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας και η οποία συζητήθηκε στις 19-5-

2015. Με την ανωτέρω αγωγή ο ενάγων ζητούσε να του καταβάλλει ο Δήμος το ποσό των 38.670,88 Ευρώ 

από προμήθειες καυσίμων κατά το έτος 2011 από τον Δήμο Αγιάς. 

 

Με την υπαριθμ.67/2015(ΑΔΑ: 7ΝΚ5Ω6Ι-ΜΗΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε η εντολή 

και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Γεωργοβίτσα Δημήτριο να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο μας 

στη συζήτησή της. 

 

Την 4-12-2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπαριθμ.692/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Λάρισας, σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η ανωτέρω αγωγή. 

 

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, καθώς και για την 

παραίτηση από αυτά. Η διάταξη δε του άρθρου 72 παρ.2 του ν. 3852/2010 ορίζει ότι απαιτείται 

γνωμοδότηση δικηγόρου. 

 

Με την με αριθμ. Πρωτ. 13302/20-12-2017 γνωμοδότηση του δικηγόρου Γεωργοβίτσα Δημητρίου  

ορίζονται τα εξής: 

«Μου ανατέθηκε να γνωμοδοτήσω περί της ασκήσεως ή μη εφέσεως στην εκδοθείσα με αρ.  692/2017 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας , που εκδόθηκε κατά τη Τακτική διαδικασία και αφορούσε 

Αγωγή χρέους εναντίον του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Αγιάς», που 

εδρεύει στην Αγιά Λάρισας και εκπροσωπείται νόμιμα, για οφειλή 38.670,88  Ευρώ και ειδικότερα 

αναφέρονται τα ακόλουθα :  

Ο Βασίλειος Σιώχας του Αντωνίου    άσκησε εναντίον του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την 

επωνυμία «Δήμος Αγιάς», που εδρεύει στην Αγιά Λάρισας και εκπροσωπείται νόμιμα  , την με  αρ. εκθ. 

καταθ. 538/2016  Αγωγή  του    στο Μονομελές   Πρωτοδικείο  Λάρισας  , σύμφωνα με την οποία ζητούσε να 

του     καταβληθεί συνολικά  το ποσό των 38.670,88  Ευρώ, για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών στο 

Δήμο Αγιάς  . 

Ο Δήμος Αγιάς παραστάθηκε στη δικάσιμο, που είχε οριστεί την  13
η
 Ιουνίου 2017 και μετά από 

διακοπή στις 14 Ιουνίου 2017  και πρότεινε τους βάσιμους ισχυρισμούς του, όπως εκπροσωπήθηκε από 

πληρεξούσιο Δικηγόρο, καταθέτοντας προτάσεις με όλα τα σχετικά έγγραφα  και εκδόθηκε η με αρ. 692/2017 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας , η οποία έκανε δεκτή την ως άνω αγωγή για το αιτούμενο 

ποσό των 38.670,88  Ευρώ πλέον τόκων από της επομένης της  κοινοποιήσεως της αγωγής και όχι για χρόνο  

προγενέστερο της επίδοσης της αγωγής    που ζητούσε ο αντίδικος.     

  Η συγκεκριμένη απόφαση κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αγιάς στις 4-12-2017  προς γνώση του και για τις 

νόμιμες συνέπειες, όπως διαφαίνεται και απ’ τη σημείωση του δικαστικού επιμελητή.  

  Ο  Βασίλειος  Σιώχας   με την με αριθμό 180/20-7-2011 έγγραφη σύμβαση απευθείας  ανάθεσης   

προμήθειας καυσίμων  και λιπαντικών που καταρτίστηκε μεταξύ αυτού και του Δημάρχου Αγιάς  πράγματι 

επώλησε και παρέδωσε στο Δήμο Αγιάς και κατά το χρονικό διάστημα από 30-7-2011 έως 29-8-2011 τα 

αναφερόμενα  κατά ποσότητα και αξία  στην αγωγή του καύσιμα και λιπαντικά  συνολικής αξίας 28.860,12 

ευρώ .Επιπλέον δε  επώλησε και παρέδωσε   σύμφωνα με διαδοχικές προφορικές   συμβάσεις  πώλησης κι 

άλλες ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών συνολικής αξίας  9.810, 76 ευρώ όπως επίσης αναλυτικά 

αναφέρονται στο δικόγραφο της αγωγής του .  

 Θεωρώ συνεπώς ότι από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει η ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής ως 

προς την επικουρική βάση αυτής κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (άλλωστε έγινε δεκτή η 

αγωγή ως προς την παραπάνω επικουρική βάση της )   και επομένως υπάρχουν μηδαμινές  πιθανότητες να 
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δικαιωθεί ο Δήμος σε περίπτωση άσκησης έφεσης, καθόσον ο  ενάγων  εκπλήρωσε της συμβατικές  

υποχρεώσεις του όπως προελέχθη , επιπλέον δε η άσκηση εφέσεως θα επιβαρύνει τον  δήμο  με επιπλέον 

τόκους και δικαστικές δαπάνες.  

 Συνεπώς σύμφωνα με  όλα όσα προαναφέρθηκαν ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ δεν έχει έννομο συμφέρον να 

ασκήσει το ένδικο μέσο της εφέσεως κατά της εκδοθείσας με αρ.  692/2017 αποφάσεως του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου   Λάρισας.  

 

Αγιά 19-12- 2017 

Ο γνωματεύσας δικηγόρος 

Γεωργοβίτσας Δημήτριος 

Αγιά  Λάρισας 25
ης

 Μαρτίου 18 

Τηλ. 24940 22000 -6944182220 

ΑΦΜ 026882356 ΔΟΥ  Α’ Λάρισας» 

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Το μέλος της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς δήλωσε «Παρών». 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,  

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

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

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

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

- την με αριθμό κατάθεσης 948/2014 αγωγή του Βασιλείου Σιώχα κατά Δήμου Αγιάς, 

- την υπαριθμ.692/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
 

Α. Κάνουμε αποδεκτή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13302/20-12-2017 γνωμοδότηση του δικηγόρου Γεωργοβίτσα 

Δημητρίου όπως αυτή αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

  

Β.  Να μην ασκήσουμε κανένα ένδικο μέσο κατά της υπ’ αριθμ. 692/2017 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Λάρισας για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Δήλωσε «Παρών» και μειοψήφισε το μέλος της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 142/2017. 

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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