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από το πρακτικό της 1
ης

/12-1-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

Θέμα 8
ο
 : Αποδοχή της με αριθμ.πρωτ. 96/7-1-2015 γνωμοδότησης του δικηγόρου Γεωργοβίτσα 

Δημητρίου για την άσκηση ή όχι ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 344/2014 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 12/1/2015, ώρα 9:30 π.μ., 

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

με αριθμό πρωτοκόλλου 111/8-1-2015 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 έξι (6) μέλη:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης Πρόεδρος  2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος  

3. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος 4. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

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

Απόντες 
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος  

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. Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος.  

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

 

Θέμα 8
ο
 : Αποδοχή της με αριθμ.πρωτ. 96/7-1-2015 γνωμοδότησης του δικηγόρου Γεωργοβίτσα 

Δημητρίου για την άσκηση ή όχι ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 344/2014 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας. 

 

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

Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής: 
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Στις 9-12-2014 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αγιάς η υπαριθμ.344/2014 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Λάρισας μετά από αγωγή του Βασιλείου Σιώχα. Με την ανωτέρω απόφαση ο Δήμος 

μας είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 2.843,76  ευρώ για προμήθειες 

καυσίμων. 

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1, περ. ιγ΄και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, η 

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων μέσων και ενδίκων 

βοηθημάτων ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, λάβαμε την υπαριθμ.205/2014 (ΑΔΑ: 

7ΧΜΝΩ6Ι-ΣΚ6) απόφαση της Ο.Ε. και  αναθέσαμε στον δικηγόρο Γεωργοβίτσα Δημήτριο την 

εντολή να γνωμοδοτήσει για την ανάγκη άσκησης από πλευράς Δήμου των ενδίκων μέσων που 

προβλέπονται κατά της ανωτέρω απόφασης. Στις 7-1-2015 μας κοινοποιήθηκε η υπαριθμ.πρωτ. 

96/7-1-2015 σχετική γνωμοδότηση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: 

«Με τη με αριθμό 205/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Αγιάς, μου 

ανατέθηκε να γνωμοδοτήσω περί της ασκήσεως ή μη εφέσεως στην εκδοθείσα με αρ. 344/2014 

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 2.843,76  Ευρώ και 

ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα :  

Ο Σιώχας Βασίλειος  άσκησε εναντίον του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την 

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

καταθ. 44/2013 Αγωγή Χρέους του  στο Μονομελές  Πρωτοδικείο  Λάρισας, σύμφωνα με την οποία 

ζητούσε να του  καταβληθεί συνολικά  το ποσό των 41.515,64  Ευρώ, για προμήθειες  καυσίμων και 

λιπαντικών του Δήμου Αγιάς από το  πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί στη Δήμητρα Αγιάς . 

Ο Δήμος Αγιάς παραστάθηκε στη δικάσιμο, που είχε οριστεί την 1
η
 Απριλίου 2014 και πρότεινε 

τους βάσιμους ισχυρισμούς του, όπως εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο Δικηγόρο, καταθέτοντας 

προτάσεις με όλα τα σχετικά έγγραφα και εξετάζοντας μάρτυρα του Δήμου και εκδόθηκε η με αρ. 

344/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Λάρισας, η οποία έκανε δεκτή εν μέρει  την ως 

άνω αγωγή για ποσό 2.843,76  Ευρώ απορρίπτοντας το αίτημα του ενάγοντα για το υπόλοιπο ποσό 

των 38,670,88 ευρώ  ως απαράδεκτο λόγω  ουσιώδους  μεταβολής  της πραγματικής βάσης της 

αγωγής του ενάγοντα κατόπιν διόρθωσης του περιεχομένου της αγωγής ενώπιον του ακροατηρίου . 

  Η συγκεκριμένη απόφαση κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αγιάς στις 9-12-2014   προς γνώση του 

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

 

Επειδή θεωρώ ότι από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει η ουσιαστική βασιμότητα της 

αγωγής και επομένως δεν υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να δικαιωθεί ο Δήμος σε περίπτωση άσκησης 

έφεσης, καθόσον η προμήθεια  καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αγιάς από το  πρατήριο υγρών 

καυσίμων που διατηρεί στη Δήμητρα Αγιάς ο ενάγων που αφορά το ποσό που επιδικάσθηκε με την 

παραπάνω απόφαση έγινε σε εκτέλεση της με αριθμό 15.842/30-8-2011  έγγραφης σύμβασης  

προμήθειας  καυσίμων και λιπαντικών μεταξύ  Δήμου και του ενάγοντα και πράγματι ο ενάγων 

επώλησε και παρέδωσε στο Δήμο  τις αναγραφόμενες ποσότητες εκδοθέντων και τω ν σχετικών 

Τιμολογίων –Δελτίων Αποστολής  ,  ενώ αντιθέτως θα επιβαρυνθεί με επιπλέον τόκους και δικαστικές 

δαπάνες.  

Επειδή η Οικονομική Επιτροπή δυνάμει του άρθ. 72 του Ν. 3852/2010 παρ. 1 εδ. ιγ’ και ιδ’ 

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων και αποφασίζει 

για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή 

την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ενώ η 

σχετική απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.  
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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. 344/2014 αποφάσεως του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου  Λάρισας». 

 

Προτείνεται η αποδοχή της ανωτέρω γνωμοδότησης και η ΜΗ άσκηση από πλευράς Δήμου του  

ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της παραπάνω απόφασης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση 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. 344/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, 

- την υπαριθμ 205/2014 (ΑΔΑ: 7ΧΜΝΩ6Ι-ΣΚ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

- την υπ’ αριθμ.πρωτ. 96/7-1-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου Γεωργοβίτσα Δημητρίου, 

- την υπ’ αριθμ. 2/2015 (ΑΔΑ: ΒΧΩ7Ω6Ι-Α56) απόφασή της με θέμα: «Έγκριση 1
ης

 διάθεσης 

πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015», 

- το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, δήλωσε «παρών», 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Να κάνει δεκτή την με αριθμό πρωτ. 96/7-1-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου Γεωργοβίτσα 

Δημήτριο (ΑΦΜ: 026882356), με ΑΜ ΔΣΛ 292, κάτοικο Αγιάς, 25
ης

 Μαρτίου 18, όπως αυτή 

αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.. 

 

Β. Να μην ασκήσει κανένα ένδικο μέσο κατά της υπ’ αριθμ. 344/2014 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Λάρισας σύμφωνα με τους λόγους της προαναφερόμενης γνωμοδότησης.  

 

Μειοψήφισε ο κ. Καλαγιάς Γρηγόριος που δήλωσε «παρών». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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