ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά 16-1-2015
Αριθμ.πρωτ. 12
ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2015

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπαριθμ.πρωτ.335/15-1-2015 γνωμοδότησης του δικηγόρου Γεωργοβίτσα
Δημητρίου σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπαριθμ. 1446/2014 Διαταγής
Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λάρισας.
ΟΔΗΜΑΡΧΟ Σ
Έχοντας λάβει υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, εδ. ιγ, ιε, του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2, του Ν. 3852/2010
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 2, του Ν. 3852/2010.
4. Την υπαριθμ. 1446/2014 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λάρισας, επί της αίτησης του
Ιωάννη Σιούλα, σύμφωνα με την οποία υποχρεούται ο Δήμος να καταβάλει στον αιτούντα ποσό
10.073,32 Ευρώ, που προέρχονται από εκχωρηθείσα στον αιτούντα απαίτηση από τον πρώην
εργοδότη του και εκδότη της ημερήσιας εφημερίδος της Λάρισας με τον διακριτικό τίτλο
«ΗΜΕΡΉΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ» και που προέρχονταν από δημοσιεύσεις τόσο από τον Δήμο Αγιάς
όσο και από τους πρώην Δήμους Ευρυμενών, Μελιβοίας Λακέρειας και αφορούσαν υποθέσεις
τους.
5. Την υπαριθμ.3/2015 (ΑΔΑ: ΩΤ7ΦΩ6Ι-ΨΩΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς σχετικά με την παροχή εντολής στον δικηγόρο Γεωργοβίτσα Δημήτριο για παροχή
γνωμοδότησης.
6. Την υπαριθμ.πρωτ. 335/15-1-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου Γεωργοβίτσα Δημητρίου το
περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «Με τη με αριθμό 3/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, μου ανατέθηκε να γνωμοδοτήσω περί της ασκήσεως ή μη ανακοπής
κατά της εκδοθείσας με αρ. 1446/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λάρισας, που
εκδόθηκε εναντίον του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Αγιάς»,
που εδρεύει στην Αγιά Λάρισας και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικού διαδόχου των πρώην
Δήμων Ευρυμενών που είχε την έδρα του το Στόμιο, του πρώην Δήμου Μελιβοίας που είχε έδρα
τη Μελιβοία Αγιάς και του πρώην Δήμου Λακέρειας που είχε έδρα την έδρα του τη Δήμητρα
Αγιάς (άρθρο 1 παρ.31 αρ.3 σε συνδυασμό 283παρ.1 Ν. 3582/2010, ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) για
οφειλή 10.073,32 Ευρώ και ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα :
Ο Σιούλας Ιωάννης κατέθεσε την από 18.12.2014 αίτησή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Λάρισας σύμφωνα με την οποία ζητούσε να του καταβληθεί από το Δήμο Αγιάς συνολικά το
ποσό των 10.073,32 Ευρώ που προέρχονται από εκχωρηθείσα στον ίδιο απαίτηση
από τον πρώην εργοδότη του και εκδότη της ημερήσιας εφημερίδος της Λάρισας
με τον «ΗΜΕΡΉΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ» και που προέρχονταν από δημοσιεύσεις τόσο
από τον Δήμο Αγιάς όσο και από τους πρώην Δήμους Ευρυμενών, που είχε την
έδρα του το Στόμιο Λάρισας, Μελιβοίας που είχε έδρα τη Μελιβοία Αγιάς και του
Δήμου Λακέρειας που είχε έδρα την έδρα του τη Δήμητρα Αγιάς και αφορούσαν
υποθέσεις τους, των οποίων δήμων ο δήμος Αγιάς τυγχάνει εκ του Νόμου

καθολικός Διάδοχος υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις
σύμφωνα με τα άρθρα άρθρο 1 παρ.31 αρ.3 σε συνδυασμό 283 παρ.1 Ν. 3582/2010,
(επονομαζόμενος «Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010, όπως ειδικότερα
εκτίθεται στην αίτηση .
Η συγκεκριμένη διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αγιάς στις 23-12-2014 προς
γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, όπως διαφαίνεται και απ’ τη σημείωση του δικαστικού
επιμελητή.
Επειδή όπως αναφέρει στην αίτησή του ο αιτών, ο πρώην εργοδότης του
Αθανάσιος Ζησόπουλος ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης και εκδότης της ημερήσιας
εφημερίδος της Λάρισας «Ημερήσιος Κήρυκας» διατηρούσε σε βάρος του Δήμου
Αγιάς απαιτήσεις συνολικού ποσού 21.742,39 Ευρώ από δημοσιεύσεις οι οποίες
έγιναν τόσο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του καθού η αίτηση Δήμου Αγιάς
όσο κατ’ έντολή και για λογαριασμό από τους πρώην Δήμους Ευρυμενών, που
είχε την έδρα του το Στόμιο Λάρισας, Μελιβοίας που είχε έδρα τη Μελιβοία
Αγιάς και του Δήμου Λακέρειας που είχε έδρα την έδρα του τη Δήμητρα Αγιάς
όπως εκπροσωπούνταν νόμιμα και αφορούσαν υποθέσεις τους, των οποίων δήμων
ο καθού η αίτηση Δήμος Αγιάς τυγχάνει εκ του Νόμου καθολικός Διάδοχος
υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις.
Επειδή μεταξύ του πρώην εργοδότη του αιτούντος, Αθανασίου Ζησόπουλου
και του αιτούντος, ο οποίος εργαζόταν στην ανωτέρω εφημερίδα καταρτίσθηκε
στη Λάρισα την 10.3.2011 η μεταξύ του αιτούντος και του παραπάνω εργοδότη
του σύμβαση αναγνώρισης χρέους και εκχώρησης χρηματικής απαίτησης το
κείμενο της οποίας έχει παρατεθεί στην αίτηση .
Επειδή αντίγραφο της ανωτέρω σύμβασης αναγνώρισης χρέους και εκχώρησης
χρηματικής απαίτησης μετά των συνημμένων αναλυτικών καταστάσεωνοφειλομένων τιμολογίων κοινοποιήθηκε από τον πρώην εργοδότη του αιτούντος
στον Δήμο Αγιάς στις 19.5.2011 με την οποία του γνωστοποιήθηκε η εκχώρηση
στον αιτούντα της παραπάνω απαιτήσεως τμήμα της οποίας προέρχονταν τόσο
από τον Δήμο Αγιάς όσο και από τους πρώην Δήμους Ευρυμενών, που είχε την
έδρα του το Στόμιο Λάρισας, Μελιβοίας που είχε έδρα τη Μελιβοία Αγιάς και του
Δήμου Λακέρειας που είχε έδρα την έδρα του τη Δήμητρα Αγιάς και ο οποίος
τυγχάνει εκ του Νόμου καθολικός Διάδοχος υπεισερχόμενος σε όλα τα
δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους.
Επειδή αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκε η παραπάνω παροχή υπηρεσιών
από τον παραπάνω εργοδότη του αιτούντος προς τους δικαιοπαρόχους του
Δήμου Αγιάς και προς τον ίδιο το Δήμο Αγιάς όπως συνάγεται και από το με
αριθμ. πρωτ. 7276/31.5.2013 έγγραφο του Δήμου Αγιάς το οποίο τιτλοφορείται
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ και το οποίο έχει το παρακάτω περιεχόμενο « ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Ο
Δήμαρχος Αγιάς Επιβεβαιώνει ότι:
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Δήμου μας, ο Δήμος Αγιάς οφείλει στην
εφημερίδα «Α.Γ.ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ –ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ» το ποσό των
21.742,39 από τιμολόγια που εκδόθηκαν από 1.01.2006 μέχρι και 31.12.2010 στο
όνομα των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Μελιβοίας, Ευρυμενών, Λακέρειας,
Αγιάς στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των οποίων σύμφωνα με το Ν. 3852/2010
υπεισήλθε ο νυν Καλλικρατικός Δήμος Αγιάς, το οποίο εκχωρήθηκε στον Ιωάννη
Σιούλα. Ο νυν Καλλικρατικός Δήμος Αγιάς αναγνωρίζει την οφειλή. Εκδίδουμε
την παρούσα για οποιαδήποτε χρήση.
Ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Νικ.
Γκουντάρας Δήμαρχος (ΤΣΥ ) και από το οποίο συνάγεται πως ο Δήμος Αγιάς
νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχό του αναγνώρισε την οφειλή του από
όλα τα πιο πάνω έργα και τα τιμολόγια που εξέδωσε ο εκχωρητής εργοδότης του

αιτούντος και πως του οφείλονταν το ποσό των 21.742,39 Ευρώ, το οποίο είχε
εκχωρηθεί νομίμως στον αιτούντα .
Eπειδή ο Δήμος Αγιάς κατέβαλε στον αιτούντα συνολικά μέχρι σήμερα το
ποσό των 11.669,07 Ευρώ και συνεχίζει να του οφείλει το ποσό των 10.073,32
ευρώ .
Συνεπώς θεωρώ ότι από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει η ουσιαστική βασιμότητα της
αίτησης του Σιούλα Ιωάννη και επομένως δεν υπάρχουν πιθανότητες να δικαιωθεί ο Δήμος σε
περίπτωση άσκησης ανακοπής .
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.
Συνεπώς σύμφωνα με όλα όσα προαναφέρθηκαν ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ δεν έχει έννομο
συμφέρον να ασκήσει το ένδικο μέσο της ανακοπής κατά της εκδοθείσας με αρ. 1446/2014 διαταγής
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λάρισας.»
ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι
Α. Να κάνει δεκτή την υπαριθμ.πρωτ. 335/15-1-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου Γεωργοβίτσα
Δημητρίου.
Β. Να μην ασκήσει ανακοπή κατά της υπαριθμ.1446/2014 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου
Λάρισας για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω γνωμοδότηση.
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, αναρτάται στο Διαύγεια,
δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

