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ΘΕΜΑ: Αποδοχή δικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Βάϊου
Λιαπόπουλου του Χρήστου.
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
Έχοντας λάβει υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, εδαφ. ιε του Ν. 3852/2010
3) Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
4) τις υπ’ αριθμ. 24/2011 και 25/2011 διαταγές πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αγιάς
με τις οποίες επιδικάστηκαν στον αιτούντα Βάϊο Λιαπόπουλου του Χρήστου
ποσά 6.985,00€ και 7.252,08€ αντίστοιχα, νομιμότοκα μέχρις αποπληρωμής με
χρηματικό ένταλμα, πλέον δικαστικών εξόδων.
5) τις με αριθμό κατάθεσης 11/2011 και 12/2011 ανακοπές ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Αγιάς, που άσκησε ο Δήμος Αγιάς κατά των ανωτέρω Διαταγών
Πληρωμής.
6) τις με αριθμό κατάθεσης 83/2011 και 84/2011 αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αγιάς, που άσκησε ο Δήμος Αγιάς κατά των ανωτέρω
Διαταγών Πληρωμής.
7) το γεγονός ότι κατόπιν επικοινωνίας των δύο πλευρών επιτεύχθηκε κατ’ αρχήν
συμφωνία για δικαστικό συμβιβασμό των επίδικων Διαταγών Πληρωμής,
εξαιρουμένων από την καταβολή των νόμιμων τόκων.
8) τη γνωμοδότηση της δικηγόρου Αγγελικής Ντουλούλη, που αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με το αρ. 72 παρ.1 περ.ιδ του ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει για δικαστικό συμβιβασμό, η συγκεκριμένη δε περίπτωση συνιστά
δικαστικό συμβιβασμό καθώς αυτός συνάπτεται κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας
για την επίδικη διαφορά και πρόκειται να καταχωρηθεί στα πρακτικά του αρμόδιου
Δικαστηρίου κατά τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας.
Ειδικότερα, κατόπιν σχετικών αιτήσεων που κατέθεσε ο Βάϊος Λιαπόπουλος
εκδόθηκαν εις βάρος του Δήμου Αγιάς οι με αριθμό 24/2011 και 25/2011 διαταγές
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αγιάς με τις οποίες επιδικάστηκαν στον παραπάνω
αναφερόμενο αιτούντα τα ποσά των 6.985 Ευρώ και 7.252,08 Ευρώ αντίστοιχα και
μάλιστα με το νόμιμο τόκο μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους, πλέον των δικαστικών
εξόδων.
Στη συνέχεια Δήμος Αγιάς άσκησε νόμιμα και εμπρόθεσμα τις με αριθμό έκθεσης
κατάθεσης δικογράφου 11/27-9-2011 και 12/27-9-2011 ανακοπές κατά των με

αριθμό 24/2011 και 25/2011 διαταγών πληρωμής αντίστοιχα, οι οποίες
προσδιορίστηκαν να συζητηθούν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αγιάς αρχικά κατά τη
δικάσιμο της 8-12-2011 και στη συνέχεια κατόπιν αναβολής κατά τη δικάσιμο της 83-2012. Στο μεταξύ ο αντίδικος κ. Βάϊος Λιαπόπουλος πρότεινε πριν από τη
συζήτηση των ως άνω ανακοπών να επιχειρηθεί προσπάθεια συμβιβασμού,
απευθύνοντας σχετική πρόταση προς τον Δήμο Αγιάς
Περιεχόμενο δε της πρότασης του αντιδίκου είναι αφενός ο Δήμος Αγιάς ως
καθολικός διάδοχος του πρώην Δήμου Ευρυμενών να αναγνωρίσει τις
επιδικασθείσες με τις παραπάνω διαταγές πληρωμής απαιτήσεις του, ποσών 6.985
€ και 7.252,08 € αντίστοιχα και αφετέρου αυτός να παραιτηθεί από κάθε απαίτησή
του ως προς τα ποσά των τόκων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικές ως άνω απαιτήσεις προκύπτουν από
προσκομιζόμενα από τον αντίδικο έγγραφα και πιο συγκεκριμένα από τα ιδιωτικά
συμφωνητικά (εργολαβικά) που είχαν υπογραφεί μεταξύ αυτού και του πρώην
Δ.Ευρυμενών για την εκτέλεση των έργων που αναφέρονται αναλυτικά στις
προσβαλλόμενες ως άνω διαταγές πληρωμής, από τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
εργασιών της Επιτροπής παραλαβής έργων του πρώην Δήμου Ευρυμενών και από τα
τιμολόγια (334/6-11-2010,335/6-11-2010) που εκδόθηκαν με βάση τις ανωτέρω
βεβαιώσεις καθώς και το γεγονός ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον
Νόμο διαδικασίες οι σχετικές με την ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων έργων
όπως περιγράφεται και αποδεικνύεται στις επίδικες διαταγές πληρωμής, καταλήγω
στη διαπίστωση ότι ο αντίδικος κατασκεύασε και παρέδωσε μέσα στον προβλεπόμενο
χρόνο και καλώς τα έργα που του ανατέθηκαν από τον πρώην Δ.Ευρυμενών και ότι
εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις απορρέουσες από τις
προαναφερόμενες εργολαβικές συμβάσεις.
Επομένως, με βάση τα ανωτέρω έχω τη γνώμη ότι η πρόταση του αντιδίκου για
δικαστικό συμβιβασμό θα πρέπει να γίνει δεκτή καθώς ο Δήμος Αγιάς έχει
υπεισέλθει ως καθολικός διάδοχος του πρώην Δ.Ευρυμενών σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του τελευταίου δυνάμει του αρ.283 παρ.1 του Ν.3852/2010 και
επομένως δεσμεύεται από τις παραπάνω συμβάσεις και υποχρεούται στην καταβολή
των επιδικασθεισών με τις ως άνω διαταγές πληρωμής απαιτήσεων.
Είναι λοιπόν προς όφελος του Δ.Αγιάς η αποδοχή της πρότασης του αντιδίκου
και η επίτευξη του εν λόγω δικαστικού συμβιβασμού καθώς με τον τρόπο αυτό θα
απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής του κεφαλαίου των τόκων που σε
αντίθετη περίπτωση θα εξακολουθούν να συσσωρεύονται μέχρι την πλήρη εξόφληση
όλων των σχετικών απαιτήσεων καθώς και θα θέσει τέρμα σε χρονοβόρες και
δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Αποδέχεται τη γνωμοδότηση της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Λάρισας
Αγγελικής Ντουλούλη για δικαστικό συμβιβασμό με τον αντίδικο Βάϊο
Λιαπόπουλου του Χρήστου σχετικά με τις 24/2011 και 25/2011 διαταγές
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αγιάς.

2. Εγκρίνει την αποδοχή του δικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και Βάϊο
Λιαπόπουλου του Χρήστου σχετικά με τις 24/2011 και 25/2011 διαταγές
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αγιάς, αντικειμένου συνολικά 14.237,08€.

3. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

281 του Κ.Δ.Κ. και θα βαρύνει τον κ.α. 02.00.6492, του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2012, με τίτλο «Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης
δικαστικών αποφάσεων», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 25.000,00€ που
έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ.13/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, αναρτάται στο πρόγραμμα
«Δι@ύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.
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Αντώνης Ν. Γκουντάρας

