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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
185/2015
από το πρακτικό της 25ης/14-12-2015 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 8ο :

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 175/2015 (ΑΔΑ: ΒΜΩ4Ω6Ι-36Π) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής σχετικά με την αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 12319/27-11-2015 γνωμοδότησης του
δικηγόρου Μαουσίδη Παύλο στην αίτηση του Κων/νου Χαλούλη περί συμβιβασμού
αναφορικά με την υπ’ αριθμ. κατάθεσης 49/2012 αγωγής του κατά του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 14/12/2015, ώρα 6:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 12660/10-12-2015 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 επτά (7) μέλη:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος
3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος
4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος
5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος
6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
7. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος
Παπακώστας.
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν αλλά δικαιολογημένα απουσίαζαν η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Αγλαΐα Σοφλιού και ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης.
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
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Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 175/2015 (ΑΔΑ: ΒΜΩ4Ω6Ι-36Π) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής σχετικά με την αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 12319/27-11-2015 γνωμοδότησης του
δικηγόρου Μαουσίδη Παύλο στην αίτηση του Κων/νου Χαλούλη περί συμβιβασμού
αναφορικά με την υπ’ αριθμ. κατάθεσης 49/2012 αγωγής του κατά του Δήμου Αγιάς.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός,
που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 175/2015 (ΑΔΑ: ΒΜΩ4Ω6Ι-36Π) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή
αποδέχθηκε την με αριθμ. Πρωτ. 12319/27-11-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου Μαουσίδη Παύλο,
σχετικά με το αίτημα συμβιβασμού του Κων/νου Χαλούλη αναφορικά με την υπ’ αριθμ. κατάθεσης 49/2012
αγωγή του κατά του Δήμου Αγιάς και εξουσιοδότησε τον ανωτέρω δικηγόρο να υπογράψει πρακτικό
συμβιβασμού, όπως αυτό αναγράφεται στην προκειμένη απόφαση. Η επίδικη αγωγή θα συζητείτο στις 4 -122015, όπου και αναβλήθηκε για τις 16-9-2016.
Επειδή υπάρχει αίτημα συμβιβασμού του ενάγοντα και αίτημα ανταλλαγής ακινήτων και συγκεκριμένα η με
αριθμ. πρωτ. 665/23-1-2015 αίτηση του Κων/νου Χαλούλη, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«Όπως σας είναι γνωστό, στις 30-1-2015 εκδικάζεται, κατόπιν αλλεπάλληλων αναβολών, η υπ’ αριθμ.
καταθέσεως 49/2012 αγωγή μου κατά του Δήμου Αγιάς, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αγιάς και,
λόγω της κατάργησης αυτού, εκδικάζεται στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, η οποία σας έχει ήδη κοινοποιηθεί,
ζητώ δε, όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο αιτητικό της και ειδικότερα, να αναγνωρισθεί η
αναμφισβήτητη κυριότητά μου στην εδαφική λωρίδα που περιγράφεται και απεικονίζεται
τοπογραφικά στο περιεχόμενό της.
Με την παρούσα σας γνωστοποιώ ότι, προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων, προτίθεμαι να
παραχωρήσω την επίδικη έκταση, εμβαδού 31,50 τ.μ., όπως αυτή περιγράφεται λεπτομερώς στην
ένδικη αγωγή μου, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον Δήμο Αγιάς, αποξενούμενος από κάθε
δικαίωμά μου πάνω σ΄αυτή, σε αντάλλαγμα δε, δέχομαι να λάβω κατά πλήρη κυριότητα, νομή και
κατοχή από αυτόν, την εμφαινόμενη στο συνημμένο στην αγωγή τοπογραφικό διάγραμμα έκταση του
αυτού εμβαδού προς την επίδικη, δηλαδή, 31,50 τ.μ., που εμφαίνεται στην ίδια αγωγή με τα στοιχεία
Ν5-Ν6-Ν7-Ν8-Ν5 έχει βόρεια πλευρά (Ν5-Ν6) μήκους 1.21μ. που συνορεύει με οδό Ελύτη, νότια πλευρά
(Ν7-Ν8) μήκους 1.21μ., που συνορεύει με ιδιοκτησία Μπιδέλη, ανατολική πλευρά (Ν6-Ν7), μήκους 25μ.,
που συνορεύει με υπόλοιπη δημοτική έκταση και δυτική πλευρά (Ν5-Ν8), μήκους 26μ., που συνορεύει
με υπόλοιπη έκταση δική μου έκταση. Ως εκ τούτου, παρακαλώ να λάβετε απόφαση επί του παρόντος
αιτήματός μου, σε περίπτωση δε αποδοχής του, να εξουσιοδοτήσετε τα αρμόδια όργανά σας και τον
δικαστικό πληρεξούσιό σας, να προβούμε σε σύνταξη του οικείου πρακτικού συμβιβασμού».
Επειδή, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 190 και 186 του Ν.3463/2006, η ανταλλαγή ακινήτων
των Δήμων γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η επίδικη υπόθεση κρίνεται ιδιαίτερη
σοβαρή, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να ανακαλέσει την υπ’ αριθμ. 175/2015 (ΑΔΑ: ΒΜΩ4Ω6Ι-36Π)
απόφασή της και να παραπέμψει το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο».
Ακολούθησαν τοποθετήσεις.
Το μέλος της μειοψηφίας κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Η θέση μας είναι
γνωστή ως προς την ουσία της υπόθεσης και εκφράσθηκε στην 175/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Δεν διαφωνούμε βέβαια με τη παραπομπή και τη συζήτηση του θέματος στο δημοτικό
Συμβούλιο και υπερψηφίσουμε».
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις των άρθρων 186 και 190 του ν. 3463/2006 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. ιδ΄, ιε’, παρ.2 και 4του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την υπ’ αριθμ. 175/2015 (ΑΔΑ: ΒΜΩ4Ω6Ι-36Π) απόφασή της με θέμα : «Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ.
12319/27-11-2015 γνωμοδότησης του δικηγόρου Μαουσίδη Παύλο στην αίτηση του Κων/νου Χαλούλη
περί συμβιβασμού σχετικά με την υπ’ αριθμ. κατάθεσης 49/2012 αγωγής του κατά του Δήμου Αγιάς»,
- την με αριθμ. πρωτ. 665/23-1-2015 αίτηση του Κων/νου Χαλούλη,
- την τοποθέτηση του μέλους της Επιτροπής Αθανάσιου Τριανταφύλλου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε ομόφ ωνα
Παραπέμπουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς τη συζήτηση της με αριθμ. πρωτ. 665/23-1-2015 αίτησης
του Κων/νου Χαλούλη, όπως το περιεχόμενό της αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, για τη
λήψη απόφασης, αφού κρίνεται ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για τα συμφέροντα του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 185/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Η Οικονομική Επιτροπή
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

