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από το πρακτικό της 9
ης

/11-5-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

Θέμα 8
ο
 : Αποδοχή της με αριθμ.πρωτ. 4331/7-5-2015 γνωμοδότησης του δικηγόρου Μαντζάνα 

Χρήστου στην αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ 

ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» περί συμβιβασμού για απαίτησή της  σύμφωνα με 

την από 14-12-2013 αγωγή της. 

 

Στo Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 11/5/2015, ώρα 9:00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

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

4319/7-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Αντώνη Γκουντάρα, 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. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος 4. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος  

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

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, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού κ. Θεόδωρος Γκασδράνης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής κα Αγλαΐα Σοφλιού.  

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 8
ο
 : Αποδοχή της με αριθμ.πρωτ. 4331/7-5-2015 γνωμοδότησης του δικηγόρου Μαντζάνα 

Χρήστου στην αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ 

ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» περί συμβιβασμού για απαίτησή της  σύμφωνα με 

την από 14-12-2013 αγωγή της. 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Θεόδωρος Γκασδράνης, που έθεσε υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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«Στις 27-12-2013 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμό κατάθεσης 7468/2013 αγωγή της 

εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου Αγιάς και η οποία συζητείται στις 26-10-2015. Με την 

ανωτέρω αγωγή η ενάγουσα ζητά να της καταβληθεί το ποσό των 3.004,56 Ευρώ από δημοσιεύσεις 

στην εφημερίδα της ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. 

 

Την 11-3-2015 η ενάγουσα με αίτησή της (αριθμ.πρωτ. 2400/11-3-2015) ζητά τον εξωδικαστικό 

συμβιβασμό της απαίτησής της και προτείνει έκπτωση 5% επί του αρχικού κεφαλαίου και 

παραίτησή της από τους τόκους με την προϋπόθεση να εξοφληθεί εντός 2 μηνών από την λήψη 

απόφασης της Ο.Ε. 

 

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 βάση τα ανωτέρω, λάβαμε την υπαριθμ.52/2015 (ΑΔΑ: 9ΨΒΤΩ6Ι-83Β) απόφαση της Ο.Ε. και  

αναθέσαμε στον δικηγόρο Μαντζάνα Χρήστο την εντολή να γνωμοδοτήσει σχετικά με το αίτημα 

συμβιβασμού. Στις 7-5-2015 μας κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ.πρωτ. 4331/7-5-2015 σχετική 

γνωμοδότηση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «Με τη με αρ. 52/ 30-03-2015 απόφαση 

Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αγιάς, μου ανατέθηκε να γνωμοδοτήσω σχετικά με αίτημα 

συμβιβασμού που υπέβαλε στο Δήμο Αγιάς η εταιρία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ 

ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με έδρα την Αθήνα, οδός Τζώρτζ, αρ. 6, σχετικά με οφειλή του Δήμου 

Αγιάς από δημοσιεύσεις στον τύπο και συγκεκριμένα στην οικονομική εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», η οποία βρίσκεται υπό δικαστική εκκρεμότητα και ειδικότερα :  

Η προαναφερόμενη ενάγουσα εταιρία άσκησε εναντίον του Δήμου Αγιάς τη με αρ.εκθ.καταθ. 

7468/2013 Αγωγή μικροδιαφοράς ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για οφειλή ποσού 3.004,56 

Ευρώ μαζί με Φ.Π.Α, πλέον νομίμων τόκων και εξόδων, προσδιορισθείσα για τις 26-10-2015. Η 

αγωγή στο περιεχόμενο της στηρίζεται και αναφέρεται σε εκδοθέντα επί πιστώσει τιμολόγια, σε 

παρελθόντα χρόνο και αφορούν δημοσιεύσεις διακηρύξεων διαγωνισμών των πρώην Δήμων Αγιάς, 

Μελιβοίας και Λακέρειας και μάλιστα άμεσα με τη δημοσίευση τους. Η εταιρία ανα διαστήματα στο 

παρελθόν γνωστοποιούσε την απαίτηση της στο Δήμο, πλην όμως δεν πληρώθηκε, γι’αυτό και άσκησε 

την ένδικη αγωγή. 

Ωστόσο όμως παρά τη δικαστική προσφυγή της εταιρίας, η τελευταία στα πλαίσια της καλής πίστης και 

συναλλαγών, υπέβαλε στο Δήμο Αγιάς την με αρ.πρωτ.2400/11-03-2015 αίτηση της, με την οποία ζητά 

την εξωδικαστική τακτοποίηση της οφειλής και προτείνει έκπτωση 5% επί του αρχικού κεφαλαίου και 

παραίτηση της από τους τόκους με την προϋπόθεση να εξοφληθεί εντός 2 μηνών απ’τη λήψη απόφασης 

της Οικονομικής επιτροπής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και εφόσον οι αναφερόμενες στα τιμολόγια υπηρεσίες βαρύνουν το 

Δήμο Αγιάς, εξετάζω τη πρόταση του αντιδίκου μας αναφέροντας, ότι α) μετά την αποφορολόγηση της 

απαίτησης η κύρια οφειλή ανέρχεται σε ποσό 2.442,73 Ευρώ, συνεπώς η προτεινόμενη έκπτωση 

αντιστοιχεί σε ποσό περί των 122 Ευρώ. β) η παραίτηση απ’τους τόκους στο σύνολο της απαίτησης και 

στη καλύτερη περίπτωση απ’την επίδοση της αγωγής, ήτοι από 28-12-2013 έως τη συζήτηση της 

αγωγής αντιστοιχεί σε ποσό πλέον των 500 Ευρώ τόκων, πολύ μεγαλύτερο έως την έκδοση αποφάσεως 

ή πληρωμή της οφειλής, γ) απαλλαγή του Δήμου από τα έξοδα πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη 

παράσταση και εκπροσώπηση του ενώπιον του δικάζοντος δικαστηρίου, καθώς και απ’τα 

επιβαλλόμενα στη περίπτωση ήττας δικαστικά έξοδα συζητήσεως της αγωγής.  

ΑΔΑ: ΒΝΧ4Ω6Ι-ΘΥΟ
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Συνεπώς, η πρόταση του αντιδίκου μας είναι εμφανώς προς όφελος του Δήμου Αγιάς να την αποδεχθεί, 

ώστε να επιλυθεί εξωδικαστικά η διαφορά, να αποτραπεί άσκοπη δικαστική διένεξη και να πληρώσει 

σύμφωνα με την εξωδικαστική κατά την αίτηση του αντιδίκου πρόταση, με τη προϋπόθεση να 

υφίσταται η δυνατότητα της οικονομικής υπηρεσίας να εξοφλήσει την οφειλή εντός του τιθέμενου 

χρονικού διαστήματος, ήτοι διμήνου από την απόφαση, προκειμένου να μην υπάρξει αθέτηση της 

απόφασης Οικονομικής επιτροπής». 

 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της γνωμοδότησης προτείνω να κάνουμε αποδεκτή την ανωτέρω 

γνωμοδότηση, για τους λόγους που αναφέρονται». 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου είπε στην τοποθέτησή του: «Το θέμα αφορά 

ΠΟΕ, δεν γνωρίζουμε την νομιμότητα έκδοσης των τιμολογίων και την τήρηση των νόμιμων 

διαδικασιών ανάθεσης. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική του συμβιβασμού και 

καταψηφίζουμε». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού,  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παραγ.1 περ. ιδ, ιε και παρ. 2 του Ν. 3852/2010,  

- την υπ’ αριθμ 52/2015 (ΑΔΑ: 9ΨΒΤΩ6Ι-83Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

- την υπ’ αριθμ.πρωτ. 4331/7-5-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου Χρήστου Μαντζάνα,  

- την με αριθμό κατάθεσης 7468/2013 αγωγή της ενάγουσας,  

- την υπ’ αριθμ.πρωτ. 2400/11-3-2015 αίτηση της ενάγουσας, 

- την αρνητική ψήφο των μελών της μειοψηφίας κ.κ. Καλαγιά Γρηγόριου και Τριανταφύλλου 

Αθανάσιου, 

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Να κάνει δεκτή την με αριθμό πρωτοκόλλου 4331/7-5-2015 γνωμοδότηση του Πρωτοδικείου 

Λάρισας Χρήστο Μαντζάνα (ΑΦΜ: 111250360), με ΑΜ ΔΣΛ 823, κάτοικο Αγιάς, Διεύθυνση 25
ης

 

Μαρτίου 32, όπως αυτή αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.  

 

Β. Να αποδεχτεί τον εξώδικο συμβιβασμό, σύμφωνα με την αίτηση της ενάγουσας, με  έκπτωση 5% 

επί του αρχικού κεφαλαίου και παραίτησή της από τους τόκους.  

 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 79/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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