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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα ΕΗΔ 8ο :

Ανακοίνωση δίκης - Προς επίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση Άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής.

Στην Αγιά, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.),
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16919/911-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Καψάλης Βασίλειος
1
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
20. Βόγιας Δημήτριος
21. Ξαφάρας Χρήστος
22. Μαρούδας Ρίζος
23. Μαυρογιάννης Αντώνιος
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία
(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) και
Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Παπακώστας Δημήτριος
και Γκασδράνης Θεόδωρος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός
γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα ΕΗΔ 8ο :

Ανακοίνωση δίκης - Προς επίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση Άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 και το εισήγαγε ο Δήμαρχος λέγοντας τα εξής:
«Με την υπ’ αριθμ. 182/2013 απόφασή της και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
72 παρ.4 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή έκρινε ότι λόγω της σπουδαιότητας
του θέματος θα πρέπει να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.
Όπως όλοι γνωρίζετε αρκετοί ιδιώτες έχουν στραφεί δικαστικά κατά του Δήμου μας
διεκδικώντας με αγωγές τους τις απαιτήσεις τους από προμήθειες – υπηρεσίες και έργα
που εκτέλεσαν στους πρώην Δήμους Αγιάς, Ευρυμενών, Λακέρειας και Μελίβοιας.
Κάποιες από αυτές τις δικαστικές υποθέσεις στηρίζονται σε τιμολόγια των εναγόντων
χωρίς προηγούμενες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίου οργάνου, ή
στηρίζονται σε προφορικές εντολές και συμφωνίες, χωρίς τήρηση διατάξεων των
Νόμων περί ανάθεσης – εκτέλεσης –παραλαβής έργων και προμηθειών από τους
υπευθύνους ή ακόμη δεν υπάρχουν τα απαραίτητα τιμολόγια. Κατά τη συζήτηση δε
αυτών των υποθέσεων ο Δήμος μας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην υπεράσπιση
των συμφερόντων του, αφού πολλές φορές δεν γνωρίζει αν όντως έγιναν όλα όσα
υποστηρίζουν με τις αγωγές τους οι ενάγοντες, τα πραγματικά περιστατικά που έλαβαν
χώρα κατά την ανάθεση των προμηθειών –υπηρεσιών και έργων καθώς και την
ποσότητα το μέγεθος και την έκταση αυτών. Επιπρόσθετα αυτοί που έδωσαν τις εντολές
ανάθεσης προφορικά ή όχι αρνούνται να προσέλθουν στις συζητήσεις των υποθέσεων
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και να καταθέσουν τα αληθή γεγονότα.
Για να βοηθηθεί λοιπόν ο Δήμος μας στην προάσπιση των νομίμων συμφερόντων του,
θα πρέπει :
1. Να κλητεύονται μάρτυρες, πρόσωπα που γνωρίζουν τα γεγονότα, ασχολήθηκαν με
τις δημοτικές υποθέσεις ήταν ή είναι δημοτικοί ή τοπικοί σύμβουλοι. Η κλήτευση θα
γίνεται με έγγραφο που θα πρωτοκολλείται, θα υπογράφεται από το Δήμαρχο Αγιάς
και θα επιδίδεται από Δημοτικό υπάλληλο με υπογραφή αποδεικτικού, άλλως η
επίδοση θα διενεργείται με δικαστικό επιμελητή.
2. Σε δικαστικές υποθέσεις το ιστορικό των οποίων στηρίζεται σε τιμολόγια των
εναγόντων χωρίς προηγούμενες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίου
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οργάνου, ή στηρίζονται σε προφορικές εντολές και συμφωνίες, χωρίς τήρηση
διατάξεων των Νόμων περί ανάθεσης –εκτέλεσης –παραλαβής έργων και
προμηθειών από τους υπευθύνους, ή ακόμη δεν υπάρχουν τα απαραίτητα τιμολόγια,
άλλως αποτελούν προϊόν μη τήρησης νομίμων προϋποθέσεων ανάληψης
υποχρέωσης, ήτοι στηρίζονται σε διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού
άρθρου 904 ΑΚ, τότε η Οικονομική επιτροπή, πλέον της πληρεξουσιότητας σε
Δικηγόρο για την υπόθεση, θα μπορεί - κρίνοντας ανά υπόθεση τα πραγματικά
περιστατικά, καθώς και τις συνθήκες που δόθηκαν οι παραπάνω εντολές - να δίνει
και την εντολή για Ανακοίνωση της δίκης, προσεπίκληση σε αναγκαστική
παρέμβαση και άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής με δικόγραφο στο υπαίτιο
πρόσωπο που έδωσε την εντολή».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ. Πατσάς Κυριάκος είπε στην τοποθέτησή του: «Αυτό το
θέμα ξεκίνησε από μια δική μου τοποθέτηση, εδώ στο δημοτικό συμβούλιο και
συνεχίζει να ταλανίζει το Δήμο. Επειδή για να στοιχειοθετηθεί αγωγή εναντίον
Δημάρχου, Αντιδημάρχου, δημοτικού συμβούλου κλπ. πρέπει να προκύπτει ζημία του
Δήμου και παρ’ όλο που εγώ θα ψηφίσω το θέμα, είναι καλά αυτό να εξετασθεί νομικά,
να έχουμε δηλαδή γνώμη δικηγόρων για το εάν μπορούν να σταθούν ανταγωγές για
έργα που έγιναν και δεν υπάρχουν παραστατικά και από κει και πέρα να προχωρήσουμε
στις ανταγωγές αυτές με τη διαδικασία που ορίζει ο Νόμος.
Αν παρ’ ελπίδα η πρόταση, που εγώ θα ψηφίσω, δεν περάσει εγώ εξουσιοδοτώ το
δημοτικό συμβούλιο για τις αγωγές που θα χαθούν και θα είμαι υπαίτιος εγώ, να κάνει
ανταγωγή σε μένα. Αλλά δεν θα ήταν φρόνιμο να πάρει το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς
μια τέτοια πρωτιά, δεν νομίζω και δεν έπεσε στην αντίληψή μου άλλο προηγούμενο, για
έργα τα οποία εκτελέσθηκαν και δεν ήταν εντάξει τα παραστατικά τους, να έχει παρθεί
τέτοια απόφαση. Εγώ ψηφίζω την πρόταση, θέτοντας αυτόν τον προβληματισμό στο
δημοτικό συμβούλιο, γιατί αυτά είναι χρονοβόρα δικαστήρια, η τελεσίδικη απόφαση
δεν βγαίνει εύκολα και για μένα δεν είναι φρόνιμο να παρθεί τέτοια απόφαση».
Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Λέτσιος Βασίλειος είπε στην
τοποθέτησή του: «Εγώ θα μιλήσω με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής
Απογραφής. Καταρχάς στην επιτροπή απογραφής όταν καταλήξαμε και παρουσιάσαμε
τα αποτελέσματα, αναλύθηκαν όλα εκτενέστατα και με λεπτομέρεια ου υποχρεώσεις που
προέκυπταν χωρίς να υπάρχουν τα παραστατικά, δηλαδή αποφάσεις οργάνων κλπ. Αυτή
ήταν η δουλειά της Επιτροπής Απογραφής. Δεν μπορούσε η Επιτροπή να καταγράψει
οφειλές σε τρίτους που δημιουργήθηκαν με προφορικές συμφωνίες. τι γίνεται όμως
τώρα και με την εμπειρία που είχα τα τρία τελευταία χρόνια με την παράστασή μου ως
μάρτυρας υπεράσπισης του Δήμου σε παρόμοιες δίκες.
Εμείς και για να φύγει μια και δια παντός έστω και η παραμικρή υπόνοια ότι: η
Δημοτική Αρχή προσπαθεί να ωφελήσει κάποιον που με προφορική ή άτυπη συμφωνία
και μετά από απόφαση δικαστηρίου εισπράττει χρήματα από παρελθόντα έτη, θα πρέπει
να το αποβάλουμε. Πως μπορούμε να το αποβάλουμε; Μπορούμε όταν η θέση μας είναι
ίδια για όλους που διεκδικούν απ’ μας χρήματα.
Ο σκοπός μας δεν είναι να βάλουμε φυλακή κανέναν αιρετό, αλλά πρέπει αυτός που με
έδωσε προφορική εντολή και γνωρίζει, σήμερα πρέπει να πιέσει αυτόν που σήμερα
ασκεί αγωγή κατά του Δήμου να αποσύρει την αγωγή. Οι ανταγωγές είναι χρονοβόρες.
Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα με έναν και μόνο τρόπο. Οι φερόμενοι εντολοδόχοι να
παρασταθούν στην εκδίκαση αυτών των αγωγών ως μάρτυρες υπεράσπισης του Δήμου.
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Πως θα τους φέρουμε ως μάρτυρες υπεράσπισης στο δικαστήριο; Μόνο αν πάρουμε
απόφαση ότι: για οποιαδήποτε διεκδίκηση επί του Δήμου που γίνεται για δαπάνες οι
οποίες έχουν συναφθεί είτε ατύπως, είτε χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά και παρότι
υπάρχουν τιμολόγια, είτε αυτές που προέρχονται από προφορικές συμφωνίες, αυτόματα
θα γίνεται προσεπίκληση του φερόμενου εντολοδόχου και παρεμπίπτουσα αγωγή σε
περίπτωση που καταδικασθεί ο Δήμος, που θα βαρύνει τον φερόμενο ως εντολοδόχο.
Με τον τρόπο αυτό θα κερδίσουμε ότι αυτός που έδωσε την εντολή θα είναι πρώτος
μάρτυρας στο δικαστήριο και θα λέει ότι δεν έγινε η δαπάνη. Πολλές απ’ αυτές τις
αγωγές δεν θα φτάσουν στα δικαστήρια. Τρανό παράδειγμα τα έντεκα άτομα από τον
πρώην Δήμο Ευρυμενών, που μόλις έμαθαν ότι θα πάνε όλοι κατηγορούμενοι απέσυραν
την αγωγή».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ. Βατζιάς Αντίγονος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ
συμφωνώ μ’ όλα αυτά που είπε ο αρχηγός της παράταξή μας, αλλά και μ’ αυτά που είπε
ο κ. Λέτσιος. Εγώ ήδη έχω κληθεί ως μάρτυρας και φυσικά θα πάω και θα
υπερασπιστώ το Δήμο στην υπόθεση προμήθειας ηχητικών από τον Καράτζιο, τα οποία
έχουν πληρωθεί όλα».
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή
του: «Για να λυθεί αυτό θέμα και ο Νόμος το λέει ξεκάθαρα, πρέπει να ορίσουμε μια
επιτροπή και να τα δούμε ένα - ένα όλα, αυτά που πήγαν στο δικαστήριο αλλά και αυτά
που δεν έχουν φτάσει σ’ αυτό, αλλιώς θα βγάλουμε τα μάτια μας. Έχουμε 270 αγωγές.
Δεν νομίζω να κάνει κάποιος αγωγή χωρίς να έχει δουλέψει.
Εγώ δεν θα το ψηφίσω, όχι γιατί θέλω να συγκαλυφθεί κάτι, αλλά ας κλητευθούν αυτοί
που προβλέπεται από το Νόμο να παραβρεθούν στα δικαστήρια. Επιμένω όμως και
επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, να συσταθεί επιτροπή απ’ το δημοτικό συμβούλιο,
να τα ελέγξει όλα έστω και τώρα και όποιος είναι ένοχος να τιμωρηθεί».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του:
«Τρία χρόνια δικάσθηκαν τόσες και τόσες αγωγές, δεν ενημερωθήκαμε για καμία στο
δημοτικό συμβούλιο, δεν μας ενημερώνατε γιατί δεν προβλέπονταν από κάπου
ενδεχομένως, ηθική υποχρέωση είχατε πάντως να ενημερώσετε το Σώμα για την
έκδοση των όποιων διεκδικήσεων.
Δεν διαφωνώ ότι είναι ηθική υποχρέωση όλων όσοι έχουν δώσει τέτοιες προφορικές
εντολές, στους πρώην Δήμους, να παρασταθούν στο δικαστήριο και να προασπίσουν το
συμφέρον του σημερινού Δήμου. Αυτό βέβαια γίνεται με διοικητική πράξη. Θα πρέπει
να γίνεται μια επίκληση Νόμου, χωρίς αυτή δεν ισχύει, το αντιλαμβάνεστε. Θα
ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό γιατί προβλέπεται από τις τάδε διατάξεις κλπ. Εδώ αυτή
την απόφαση θα την πάρουμε σύμφωνα με ποίο άρθρο, ποιάς Νομοθεσίας; Νομίζω ότι
δεν στέκεται μια τέτοια απόφαση. Το θέτω ως προβληματισμό. Δε θέλω να απαλλάξω
κανέναν και από καμία ευθύνη, λέω όμως και πάλι ότι για ισχύει μια διοικητική πράξη
πρέπει σίγουρα να γίνεται επίκληση Νόμου. Αυτά και ευχαριστώ».
Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Βαλάρης Γεώργιος είπε στην
τοποθέτησή του: «Πρέπει να πάρουμε μια πολιτική απόφαση και συμφωνά με την
πρόταση του κου Λέτσιου. Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το
φαινόμενο που μας ταλανίζει από την αρχή της θητείας και θα συνεχίζεται μέχρι το
τέλος της θητείας μας».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
- τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων,
- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Βατζιά Αντίγονου και
Καλαγιάς Γρηγόριου,
- το γεγονός ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καψάλης Βασίλειος, Στάθης
Νικόλαος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος δήλωσαν «παρών»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Στις δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Αγιάς να κλητεύονται μάρτυρες, πρόσωπα
που γνωρίζουν τα γεγονότα, ασχολήθηκαν με τις δημοτικές υποθέσεις ήταν ή
είναι δημοτικοί ή τοπικοί σύμβουλοι. Η κλήτευση θα γίνεται με έγγραφο που θα
πρωτοκολλείται, θα υπογράφεται από το Δήμαρχο Αγιάς και θα επιδίδεται από
Δημοτικό υπάλληλο με υπογραφή αποδεικτικού, άλλως η επίδοση θα διενεργείται
με δικαστικό επιμελητή.
2. Σε δικαστικές υποθέσεις το ιστορικό των οποίων στηρίζεται σε τιμολόγια των
εναγόντων χωρίς προηγούμενες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίου
οργάνου, ή στηρίζονται σε προφορικές εντολές και συμφωνίες, χωρίς τήρηση
διατάξεων των Νόμων περί ανάθεσης –εκτέλεσης –παραλαβής έργων και
προμηθειών από τους υπευθύνους, ή ακόμη δεν υπάρχουν τα απαραίτητα
τιμολόγια, άλλως αποτελούν προϊόν μη τήρησης νομίμων προϋποθέσεων
ανάληψης υποχρέωσης, ήτοι στηρίζονται σε διατάξεις περί αδικαιολογήτου
πλουτισμού άρθρου 904 ΑΚ, τότε η Οικονομική επιτροπή, πλέον της
πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για την υπόθεση, θα μπορεί - κρίνοντας ανά
υπόθεση τα πραγματικά περιστατικά, καθώς και τις συνθήκες που δόθηκαν οι
παραπάνω εντολές - να δίνει και την εντολή για Ανακοίνωση της δίκης,
προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση και άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής
με δικόγραφο στο υπαίτιο πρόσωπο που έδωσε την εντολή.
Μειοψήφισαν: οι κ.κ. Βατζιάς Αντίγονος και Καλαγιάς Γρηγόριος που καταψήφισαν
και οι κ.κ. Καψάλης Βασίλειος, Στάθης Νικόλαος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος που
δήλωσαν «παρών».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 201/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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