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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 25.02.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 1915 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr                 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

23/2020 
από το πρακτικό της 3ης/24.02.2020 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 7ο : Εξέταση αίτησης της Δέσποινας Γερμάνη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με την με αριθμό 

κατάθεσης 166/2017 αγωγή της κατά του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά (αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 17:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική 

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

1541/20.02.2020 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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος                                               6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1                                                 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Θεόδωρος Γκασδράνης. 

  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 7ο : Εξέταση αίτησης της Δέσποινας Γερμάνη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με την με αριθμό 

κατάθεσης 166/2017 αγωγή της κατά του Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Στις 18-7-2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ.κατάθεσ.166/2017 αγωγή του Γερμάνη Ιωάννη 

κατά Δήμου Αγιάς. Η συζήτηση της ανωτέρω αγωγής θα γίνει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας και 

αφορά την αξίωση του ενάγοντα να αναγνωριστεί κύριος, νομέας και κάτοχος ενός αγροτεμαχίου-

οικοπέδου, έκτασης 202,70 τ.μ. στη θέση «Πηγή» του Δ.Δ. «Κόκκινο Νερό». 

 

Με την υπ’ αριθμ.106/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε η εντολή και πληρεξουσιότητα 

στη δικηγόρο Βασιλική Τσουκαλά να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο μας στη συζήτησή της. 

 

Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.189/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας, με την 

οποία αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης και διατάχθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. 

 

Στις 23/5/2019 μας κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 100/2019 κλήση της ενάγουσας(καθολική διάδοχος του 

αποθανώντα πατέρα της Ιωάννη Γερμάνη), όπου ορίζεται η 20-9-2019 ως ημέρα συζήτησης της 

προαναφερόμενης αγωγής. 

 

Την 29-1-2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπαριθμ.16/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας, 

σύμφωνα με την οποία υποχρεούται ο Δήμος μας να καταβάλει στην ενάγουσα ποσό 15.000,00€. 

 

Την 14-2-2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμό πρωτ. 1470/14-2-2020 αίτηση της Δέσποινας 

Γερμάνη το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: 

«Κατόπιν της υπ’ αριθ. κατάθεσης 166/12-7-2017 αγωγής του αποβιώσαντα στο μεταξύ αδερφού μου 
Ιωάννη Γερμάνη του Κωνσταντίνου εναντίον του Δήμου Αγιάς και της υπ’ αριθ. κατάθεσης 100/2019 
κλήσης μου, ως ειδικός και καθολικός διάδοχος του, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 16/2020 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Λάρισας, με την οποία επιδικάστηκε υπέρ εμού ως αποζημίωση το ποσό των δεκαπέντε 
χιλιάδων (15.000 ευρώ), πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης.  

Στη συνέχεια και κατόπιν προφορικής πρότασης των εκπροσώπων του Δήμου Αγιάς για εξωδικαστική 
επίλυση της διαφοράς μας (συμβιβασμό) και προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών αγώνων και εξόδων 
εκατέρωθεν, δηλώνω ότι αποδέχομαι την πρότασή σας και ζητώ : 
Να καθοριστεί η συνολική αποζημίωσή μου στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων (13.000 ευρώ), 
περιορίζοντας την πιο πάνω απαίτησή μου, καταβαλλόμενη (η αποζημίωση) σε 3 δόσεις, αρχής γενομένης 
της πρώτης καταβολής από την υπογραφή του συμφωνητικού συμβιβασμού και των άλλων δύο δόσεων 
σε δύο τετραμηνιαίες καταβολές (ήτοι καταβολή 4.300 ευρώ με την υπογραφή του συμφωνητικού 
εξωδικαστικού συμβιβασμού (μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2020), καταβολή 4.350 ευρώ μέχρι τέλος Ιουνίου 
2020 και καταβολή 4.350 ευρώ μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2020).». 
 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1, περιπτ. ιβ’ του ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, 

επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 

οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση 

ανωτάτου δικαστηρίου. 

 

Προτείνεται η αποδοχή του αιτήματος συμβιβασμού της υπόθεσης σύμφωνα με τα ανωτέρω αφού η τυχόν 

άσκηση ένδικου μέσου κατά της προαναφερόμενης απόφασης θα επιβαρύνει το Δήμο μας με επιπρόσθετα 

έξοδα (αμοιβές δικηγόρου, δικαστικές δαπάνες, τόκοι ) και επιπλέον αμφισβητείται αν η έκβαση της δίκης 

σε δεύτερο βαθμό θα έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα για το Δήμο. Επίσης να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος 

για την υπογραφή του πρακτικού συμβιβασμού. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1, περιπτ. ιβ’ του ν. 3852/2010 (Α’  87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

- την με αριθμ. κατάθεσης 166/2017 αγωγή του Γερμάνη Ιωάννη κατά Δήμου Αγιάς,  

- τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου  στον Κ.Α. 00-6492 

«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, 

- την υπ’ αριθμ. 2564/27-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΤΙΩ6Ι-ΜΕΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 

Δημάρχου, 

- την υπ’ αριθμ.16/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας, 

- την με αριθμό πρωτ. 1470/14-2-2020 αίτηση της Δέσποινας Γερμάνη, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς επί της με αριθμό κατάθεσης 166/2017 αγωγής του Γερμάνη 

Ιωάννη εναντίον του Δήμου, η οποία  συνιστά ρύθμιση προς όφελος του Δήμου, με την οποία ο Δήμος 

προστατεύει τα έννομα και υλικά συμφέροντά του και διαχειρίζεται την περιουσία του με τρόπο επιμελή  

και αποδοτικό. 

 

Για τον λόγο αυτό συμφωνείται μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Δέσποινας Γερμάνη η  εξωδικαστική 

διευθέτηση της διαφοράς μας, επί της οποίας εκδόθηκε η ανωτέρω υπ’ αριθμ. 16/2020 οριστική απόφαση 

του Ειρηνοδικείου Λάρισας (τακτική διαδικασία) και συγκεκριμένα να καταβληθεί στην ενάγουσα 

συνολικό ποσό αποζημίωσης 13.000,00 ευρώ σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 

- 1η δόση ποσού 4.300,00 ευρώ με την υπογραφή του πρακτικού συμβιβασμού, 

- 2η δόση ποσού 4.350,00 ευρώ μέχρι τέλους Ιουνίου 2020, 

- 3η δόση ποσού 4.350,00 ευρώ μέχρι τέλους Οκτωβρίου 2020. 

 

Β. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κ.α. εξόδων 00-6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, η 

οποία έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ. 2564/27-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΤΙΩ6Ι-ΜΕΩ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 

 

Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς να υπογράψει το πρακτικό της συμβιβαστικής επίλυσης της 

διαφοράς. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2020. 

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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