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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1/2021
από το πρακτικό της 1ης/08.01.2021 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 1ο: Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου Γεωργίου Ζαρζώνη σχετικά με την άσκηση ενδίκου μέσου
κατά της υπ’ αριθμ. 145/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.
Σήμερα Παρασκευή 08.01.2021, από ώρα 9:30 - 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια περιφοράς η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 26/04.01.2021 (ημερομηνία
γνωστοποίησης 04.01.2021) πρόσκληση του Προέδρου της.
Από τη δήλωση παρουσίας των μελών της Επιτροπής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν την παρουσία τους και απέστειλαν την ψήφο τους με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στο διάστημα που ορίσθηκε με την πρόσκληση της
συνεδρίασης και συγκεκριμένα την Παρασκευή 08/01/2021 από ώρα 9:30 – 10:00 π.μ.
Για τα διαδικαστικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
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1ο:

Θέμα
Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου Γεωργίου Ζαρζώνη σχετικά με την άσκηση ενδίκου μέσου
κατά της υπ’ αριθμ. 145/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.
Για το θέμα έχει σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που έχει ως εξής:
Στις 27-12-2011 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμό κατάθεσης 680/2011 αγωγή του Ιωάννη
Κοτρώτσιου κατά του Δήμου Αγιάς, η οποία συζητείται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας.
Με την ανωτέρω αγωγή ο ενάγων ζητούσε να του καταβληθεί ποσό 153.570,00 Ευρώ για ηλεκτρολογικές
εργασίες στον πρώην Δήμο Ευρυμενών..
Με την υπ’ αριθμ.15/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε η εντολή και πληρεξουσιότητα στο
δικηγόρο Ζαρζώνη Γεώργιο να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο μας στη συζήτησή της.
Την 6-11-2014 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπαριθμ.88/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Λάρισας, σύμφωνα με την οποία υποχρεούται ο Δήμος μας να καταβάλει στον ενάγοντα ποσό 101.572,40
Ευρώ.
Με την υπ’ αριθμ.197/2014 αναθέσαμε στον δικηγόρο Γεώργιο Ζαρζώνη να γνωμοδοτήσει για την άσκηση
ή όχι ένδικου μέσου κατά της ανωτέρω απόφασης, ενώ με την υπ’ αριθμ. 198/2014 αποδεχτήκαμε την με
αριθμ. Πρωτ. 16406/4-12-2014 γνωμοδότησή του και ασκήσαμε την με αριθμό κατάθεσης 592/2016 έφεσή
μας κατά της προαναφερόμενης απόφασης.
Στις 4-8-2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ.κατάθεσ.593/2016 έφεση του Ιωάννη Κοτρώτσιου
κατά Δήμου Αγιάς και κατά της υπαριθμ.88/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας και
ορίσθηκε να συνεκδικασθούν μαζί με τη δική μας έφεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. Με την
υπ’ αριθμ. δε 109/2017 απόφαση της Ο.Ε. αναθέσαμε στο δικηγόρο Γεώργιο Ζαρζώνη την
πληρεξουσιότητα να παραστεί στη δίκη και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αγιάς.
Την 11-12-2020 κοινοποιήθηκε στον πληρεξούσιο δικηγόρο μας η υπ’ αριθμ. 145/2020 απόφαση του
Τριμελούς Εφετείου Λάρισας όπου επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και συγκεκριμένα ο Δήμος μας θα
πρέπει να καταβάλει στον Ιωάννη Κοτρώτσιο το ποσό των 101.572,40 Ευρώ.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1, περιπτ. ι’ του ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή
«αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης,
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, 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. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της
εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο».
Με την περίπτωση ιδ΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί
στον δήμο δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία.
Επειδή ο Δήμος μας δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία, θα πρέπει να ορισθεί
πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της
υπαριθμ.145/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.
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Με την υπ’ αριθμ. 193/2020 (ΑΔΑ: 6Λ4ΩΩ6Ι-ΤΤΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανατέθηκε στο
δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Ζαρζώνη Γεώργιο, (ΑΦΜ : 114101544), με ΑΜ ΔΣΛ 911, κάτοικο
Λάρισας, Σκαρλάτου Σούτσου 17, να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή όχι ένδικου μέσου κατά της
υπ’ αριθμ. 145/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. Σύμφωνα δε με την προαναφερόμενη
απόφαση κατατέθηκε στο Δήμο μας η με αριθμό πρωτ. 13209/30-12-2020 γνωμοδότηση του ανωτέρω
δικηγόρου , το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Θέμα : Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄αρ. 145/2020 απόφασης του Τριμελούς
Εφετείου Λάρισας

Ο Ιωάννης Κοτρώτσιος ήγειρε εναντίον του Δήμου Αγιάς την από 09.06.2011 αγωγή (υπ’ αριθ. καταθ.
680/23.12.2011) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία ζητούσε να υποχρεωθώ, ως
καθολικός διάδοχος του Δήμου Ευρυμενών, να του καταβάλλω το ποσό των 153.570 ευρώ πλέον του ΦΠΑ
19% για ηλεκτρολογικές εργασίες που παρείχε στα δημοτικά διαμερίσματα του πρώην Δήμου Ευρυμενών,
δυνάμει προφορικών συμβάσεων, από το 2005 έως το 2008. Επί της αγωγής αυτής, που συζητήθηκε την
04.02.2014, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 88/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (Τακτική
Διαδικασία), δια της οποίας έγινε δεκτή εν μέρει η επίδικη αγωγή του Ιωάννη Κοτρώτσιου, και υποχρεωνόταν
ο Δήμος Αγιάς να καταβάλει το ποσό των 101.572,40 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης
της αγωγής, ενώ επιβλήθηκε βάρος του Δήμου η δικαστική δαπάνη του ενάγοντος ποσού 2.600 ευρώ. Με την
ως άνω απόφαση κρίθηκε ότι το ποσό των 51.997,60 ευρώ που αντιστοιχούσε σε ηλεκτρολογικές εργασίες του
έτους 2005 έχουν υποπέσει σε παραγραφή, ενώ κρίθηκε ότι ο εργολάβος δεν δικαιούται το ποσό του ΦΠΑ
διότι δεν έχει εκδώσει τιμολόγιο.
Κατά της ως άνω απόφασης άσκησε έφεση τόσο ο Δήμος Αγιάς ( επικαλούμενος λόγους αοριστίας και
εσφαλμένης εκτίμησης απόδείξεως) όσο και ο εργολάβος παραπονούμενος για την κρίση του πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου περι παραγραφής της απαίτησής του για το 2015 ( ύψους 51.997,60 ευρώ) και για τη μη
επιδίκαση ποσού ΦΠΑ.
Με την υπ΄αριθμ. 145/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας κρίθηκε ότι σχετικά με το
ζήτημα της παραγραφής το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ορθώς , πλην όμως για το ζήτημα του ΦΠΑ
κρίθηκε ότι με την έκδοση της δικαστικής απόφασης και με την προυπόθεση ότι ο εργολάβος θα εκδώσει
αντίστοιχο τιμολόγιο κατά την είσπραξη της απαίτησής του, ο Δήμος Αγιάς έχει υποχρέωση να του καταβάλει
και τον αναλογούντα ΦΠΑ ύψους 19.298,68 ευρώ.
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Η ως άνω απόφαση επιδόθηκε σε εμένα ως αντίκλητο του Δήμου Αγιάς την 07.12.2020 .Ο Δήμος έχει
τυπικώς τη δυνατότητα άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά της ως άνω απόφασης ενώπιον του Άρειου Πάγου.
Κατά τη γνώμη μου όμως δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι αναίρεσης κατά της ως άνω απόφασης, πιθανολογώ δε
ότι τυχόν ασκηθησόμενη αναίρεση θα απορριφθεί, με αποτέλεσμα ο Δήμος Αγιάς να επιβαρυνθεί με επιπλέον
τόκους επιδικίας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.
Επειδή σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν.3852/2010
1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της
οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές
και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:.......................
ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης,
αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, 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. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της
εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.
γνωμοδοτώ να μην ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά της ως άνω απόφασης.
Λάρισα 26/12/2020
Ο γνωμοδοτών δικηγόρος»
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της γνωμοδότησης προτείνουμε να κάνουμε αποδεκτή την ανωτέρω
γνωμοδότηση και να μη ασκηθεί το ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 145/2020
απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,
- τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1 περ. ε΄ του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 203 παρ.1 του Ν.4555/18 (Α΄133): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. ι΄ και ιδ΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Α΄ 208): «Κώδικας Δικηγόρων»,
- την υπ’ αριθμ. 145/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας,
- την υπ’ αριθμ.109/2017 (ΑΔΑ: ΨΞΨΘΩ6Ι-ΞΛΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
με θέμα: «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση έφεσης των Ιωάννη Κοτρώτσιου κατά Δήμου Αγιάς
και Δήμου Αγιάς κατά Ιωάννη Κοτρώτσιου σχετικά με την υπ’ αριθμ. 88/2014 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λάρισας»,
- την υπ’ αριθμ. 193/2020 (ΑΔΑ: 6Λ4ΩΩ6Ι-ΤΤΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
με θέμα: «Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’
αριθμ. 145/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, μετά από αγωγή του Ιωάννη Κοτρώτσιου»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Κάνουμε αποδεκτή τη γνωμοδότηση του δικηγόρου του Πρωτοδικείου Λάρισας Ζαρζώνη Γεώργιο,
(ΑΦΜ: 114101544), με ΑΜ ΔΣΛ 911, κάτοικο Λάρισας, Σκαρλάτου Σούτσου 17, σχετικά με την υπ’ αριθμ.
145/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, όπως αυτή αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της
παρούσας.
Β. Εγκρίνουμε να μη ασκηθεί το ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 145/2020 απόφασης του
Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.
Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο
Τμήμα Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον
ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2021.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

