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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

129/2019
από το πρακτικό της 22ης/03.12.2019 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 3ο : Ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων: Υπόθεση απαλλοτρίωσης ακινήτων πρώην Δήμου
Ευρυμενών.
Στην Αγιά (Δημαρχείο), σήμερα Τρίτη 03.12.2019, ώρα 12:00 το μεσημέρι συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
12640/29.11.2019 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. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος
4. Μπατζιόλας Ζάχος, μέλος
5. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος
6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Απόντες
7. Ιωάννης Αγγελάκας που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Αθανασία Μπαρτζώκα,
Δημήτριος Γουργιώτης 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.
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3ο

Θέμα
: Ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων: Υπόθεση απαλλοτρίωσης ακινήτων πρώην Δήμου
Ευρυμενών.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 1092041/8330/0010/10-12-04 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα (ΦΕΚ τ.Δ’ 1180/16-12-2004), κηρύχθηκε
αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη διάνοιξη του
αυτοκινητόδρομου Λάρισας /Θεσσαλονίκης, τμήμα ΑΚ Τεμπών-ΑΚ Ραψάνης, στα υποτμήματα : α)ΧΘ
8+558 -8+700 και 8+700 = 0+000 -2+000, β)ΧΘ 3+700 -5+000, γ)ΧΘ 10+900 -13+600 στην περιοχή των
Δήμων Μακρυχωρίου, Κάτω Ολύμπου και Ευρυμενών, έκτασης συνολικού εμβαδού 427.820 τ.μ., που
βρίσκεται στο Νομό Λάρισας και εικονίζεται με κλίμακα 1:500 στα από Ιανουάριος 2004 και με αριθμούς
Α1 (1,2,3,4,5,6), Α2 (1), Α3 (1,2,3,4,5,6,7) κτηματολογικά διαγράμματα και στους αντίστοιχους
κτηματολογικούς πίνακες της Δ/νσης Τοπογρ/σεων και Απαλ/σεων Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, τα οποία έχει
συντάξει η ΔΙΟΛΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της εν λόγω Διεύθυνσης του
ΥΠΕΧΩΔΕ Κ.Δεσύπρης στις 29-4-2004, όπως οι παραπάνω κτηματολογικοί πίνακες και τα κτηματολογικά
διαγράμματα έχουν διορθωθεί από το συντάξαντα τοπογράφο μηχανικό Ι. Κατεργιαννάκη και έχουν
θεωρηθεί στις 1-8-2006 από το Διευθυντή της εν λόγω Διεύθυνσης του ΥΠΕΧΩΔΕ Ι. Σαραντινό.
Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύχθηκε υπέρ και με δαπάνη του Δημοσίου που θα αντιμετωπισθεί με δαπάνες του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων
(αριθμός έργου 2003 ΣΕ 07130042) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.653/1977, όπως ισχύουν. Μεταξύ
των ακινήτων που απαλλοτριώνονται συμπεριλαμβάνονται και τα ακίνητα ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου
Ευρυμενών και νυν Δήμου Αγιάς τα οποία φέρουν τους αριθμούς 3, 5, 6, 7, 16 και 21 στους
προαναφερόμενους κτηματολογικούς πίνακες και τα κτηματολογικά διαγράμματα και τα οποία βρίσκονται
στην περιοχή της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Ομολίου.
Ειδικότερα:
1. Το υπ΄αρ. 3 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα (παλαιός ΑΚΠ 3) από το οποίο απαλλοτριώνεται
έκταση 10.311 τ.μ. , εκ της οποίας έκταση 2724 τ.μ. επιβαρύνει το Δήμο με αυτοαποζημίωση.
2. το υπ΄αρ. 5 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα (παλαιός ΑΚΠ 5) από το οποίο απαλλοτριώνεται
έκταση 891 τ.μ. , εκ της οποίας έκταση 130 τ.μ. επιβαρύνει το Δήμο με αυτοαποζημίωση.
3. Το υπ΄αρ 6 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα (παλαιός ΑΚΠ 6) από το οποίο απαλλοτριώνεται
έκταση 528 τ.μ. , εκ της οποίας έκταση 94 τ.μ. επιβαρύνει το Δήμο με αυτοαποζημίωση.
4. το υπ΄αρ. 7 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα (παλαιός ΑΚΠ 7) από το οποίο απαλλοτριώνεται
έκταση 11.122 τ.μ. εκ της οποίας έκταση 1288 τ.μ. επιβαρύνει το Δήμο με αυτοαποζημίωση.
5. το υπ΄αρ. 16 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα (παλαιός ΑΚΠ 20) από το οποίο
απαλλοτριώνεται έκταση 851 τ.μ., χωρίς να επιβαρύνει το Δήμο με αυτοαποζημίωση .
6. το υπ΄αρ. 21 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα (παλαιός ΑΚΠ 26) από το οποίο
απαλλοτριώνεται έκταση 747 τ.μ. χωρίς να επιβαρύνει το Δήμο με αυτοαποζημίωση.
Εντός των άνω ακινήτων υπήρχαν και απαλλοτριωθήκαν τα παρακάτω επικείμενα:
1. Στο υπ΄ αρ. 3 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα 122 μεγάλα πλατάνια
2. Στο υπ΄αρ. 5 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα 7 μεγάλα πλατάνια
3. Στο υπ΄αρ. 6 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα 12 μεγάλα πλατάνια και
4. Στο υπ΄αρ. 7 ακίνητο του κτηματολογικού πίνακα 55 μεγάλα πλατάνια
Επειδή ο πρώην Δήμος Ευρυμενών και νυν Δήμος Αγιάς άσκησε στο Τριμελές Εφετείο Λάρισας την με
αριθμό κατάθεσης 433/2007 αίτηση του ΚΑΤΑ του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία ζήτησε το
καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας για το έδαφος των προαναφερόμενων απαλλοτριωμένων ακινήτων
του, το καθορισμό αποζημίωσης για τα επικείμενα που υπάρχουν σ’ αυτά , το καθορισμό ιδιαίτερης
αποζημίωσης λόγω μείωσης της αξίας των εναπομεινάντων τμημάτων των ακινήτων αυτών και την
ανατροπή του τεκμηρίου ωφελείας των ακινήτων αυτών λόγω της απαλλοτρίωσης, το δε Ελληνικό
Δημόσιο άσκησε την με αριθμό κατάθεσης 964/2007 αντίθετη αίτηση του κατά του Δήμου Ευρυμενών
ήδη Δήμος Αγιάς με την οποία ζήτησε το καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος για το έδαφος των
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προαναφερόμενων απαλλοτριωμένων ακινήτων του, επί των οποίων ( αιτήσεων ) εκδόθηκε η υπ’ αρ.
635/2010 μη οριστική απόφαση του πιο πάνω Δικαστηρίου με την οποία διατάχτηκε η διενέργεια
πραγματογνωμοσύνης. Ακολούθως με την υπ΄αρ. 508/2011 απόφαση του Εφετείου Λάρισας ορίσθηκαν
πραγματογνώμονες οι: Κωνσταντίνος Ιακωβάκης, τοπογράφος μηχανικός και Κωνσταντίνος Γαβριάς,
πολιτικός μηχανικός και μετά την κατάθεση της πραγματογνωμοσύνης, η υπόθεση ήχθη προς έκδοση
οριστικής απόφασης και εκδικάστηκε κατά τη δικάσιμο της 9-5-2014, όπου εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 300/2015
απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, η οποία αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία ότι η Εφέτης Σοφία
Πανουτσακοπουλου κατά την δικάσιμο της 9-5-2014 είναι εξαιρετέα στη συζήτηση της άνω αίτησης του
Δημοσίου και της άνω αίτησης του Δήμου Ευρυμενών και διέταξε την επανάληψη της συζήτησης σε νέα
δικάσιμο που θα ορισθεί με επιμέλεια των διαδίκων .
Επειδή το Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας την από 25-7-2016 και
με αριθμό κατάθεσης 403/2016 κλήση του ΚΑΤΑ του Δήμου Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς , με την
οποία επαναφέρει προς συζήτηση την με αριθμό κατάθεσης 964/2007 αίτηση του κατά του Δήμου
Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς με την οποία ζητά το καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης για
το έδαφος των προαναφερόμενων απαλλοτριωμένων ακινήτων του Δήμου Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς και
την με αριθμό κατάθεσης 433/2007 αντίθετη αίτηση του Δήμου Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς ΚΑΤΑ του
Ελληνικού Δημοσίου με την οποία ο Δήμος Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς ζητά το καθορισμό οριστικής
τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έδαφος των προαναφερόμενων απαλλοτριωμένων ακινήτων του, το
καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης των προαναφερομένων επικείμενων που υπάρχουν στα
ακίνητα του , το καθορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω μείωσης της αξίας των εναπομεινάντων
τμημάτων των ακινήτων αυτών και την ανατροπή του τεκμηρίου ωφελείας των ακινήτων αυτών λόγω της
απαλλοτρίωσης . Δικάσιμος (αρχική) της άνω κλήσης ορίσθηκε η 10-11-2017 και ύστερα από διαδοχικές
αναβολές, ορίσθηκε δικάσιμος η 6-12-2019.
Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η επίδικη υπόθεση είναι τέτοιας νομικής φύσης και
σπουδαιότητας για τα συμφέροντα του Δήμου, ώστε να απαιτείται η συμπαράσταση περισσότερων του ενός
δικηγόρων (πρβλ. 251/2011 ΕΣ (ΠΡΑΞΗ-Τμ. Ι)
Επειδή τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν για το χειρισμό της άνω υποθέσεως απαιτούν εξειδικευμένη
γνώση και εμπειρία την οποία έχουν οι Δικηγόροι Λάρισας: 1) Τριαντάφυλλος Βούντας του Γεωργίου ,
Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λάρισας, με ΑΜΔΣΛ 283, κάτοικος Λάρισας (Ογλ11) και 2) Στέργιος
Ροφαλής του Ιωάννη, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λάρισας με ΑΜΔΣΛ: 463, κάτοικος Λάρισας (
Κούμα 4), καθόσον έχουν χειρισθεί πληθώρα υποθέσεων με αντικείμενο τις απαλλοτριώσεις με απόλυτη
επιτυχία και επιπρόσθετα έχουν χειρισθεί προ ετών υπόθεση απαλλοτρίωσης ακινήτων ιδιοκτησίας του
πρώην Δήμου Ευρυμενών και η έκβαση των δικών που ανέλαβαν ήταν απολύτως θετική, καθόσον ο Δήμος
Ευρυμενών εισέπραξε μεγάλη αποζημίωση λόγω της απαλλοτρίωσης των ακινήτων του.
Επειδή απαιτείται προς προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς η
πρόσληψη των προαναφερομένων Δικηγόρων Λάρισας, προκειμένου να παρασταθούν και να
εκπροσωπήσουν τον Δήμο Αγιάς στο Τριμελές Εφετείο Λάρισας κατά την ορισθείσα (ύστερα από
διαδοχικές αναβολές) δικάσιμο της 6-12-2019 ή την τυχόν μετ’ αναβολή τοιαύτην, όπου συζητείται η
από 25-7-2016 και με αριθμό κατάθεσης 403/2016 κλήση του Ελληνικού Δημοσίου ΚΑΤΑ του Δήμου
Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς, με την οποία επαναφέρει προς συζήτηση την με αριθμό κατάθεσης
964/2007 αίτηση του κατά του Δήμου Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς με την οποία το Δημόσιο ζητά το
καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας για το έδαφος των προαναφερόμενων απαλλοτριωμένων ακινήτων του
Δήμου Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς και επίσης επαναφέρει προς συζήτηση την με αριθμό κατάθεσης
433/2007 αίτηση του Δήμου Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς ΚΑΤΑ του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία
ο Δήμος Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς ζητά το καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης για το
έδαφος των προαναφερόμενων απαλλοτριωμένων ακινήτων του, το καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος
αποζημίωσης των προαναφερομένων επικείμενων που υπάρχουν στα ακίνητα του, το καθορισμό ιδιαίτερης
αποζημίωσης λόγω μείωσης της αξίας των εναπομεινάντων τμημάτων των ακινήτων αυτών και την
ανατροπή του τεκμηρίου ωφελείας των ακινήτων αυτών λόγω της απαλλοτρίωσης , να καταθέσουν για
λογαριασμό του Δήμου Αγιάς προτάσεις, προσθήκη- αντίκρουση και να γενικά να ενεργήσουν όλες τις
εξώδικες και δικαστικές διαδικαστικές πράξεις που απαιτούνται για την περαίωση της άνω εντολής, με
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σκοπό να γίνει δεκτή η με αριθμό κατάθεσης 433/2007 αίτηση του Δήμου Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς
ΚΑΤΑ του Ελληνικού Δημοσίου και να απορριφθεί η με αριθμό κατάθεσης 964/2007 αντίθετη αίτηση του
Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 : «1. Η Οικονομική Επιτροπή έχει
τις ακόλουθες Αρμοδιότητες:…. ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την
ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και
καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν
προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για
τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του
δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ».
Στο Δήμο μας έχει προκύψει το θέμα της ανωτέρω αίτησης, για το οποίο απαιτείται η πρόσληψη
πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο,
προτείνω την πρόσληψη ως πληρεξούσιων δικηγόρων για την ανωτέρω υπόθεση τους Τριαντάφυλλο
Βούντα και Στέργιο Ροφαλή.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- 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. ιθ’ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο,
- τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 00.6111
«αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 ,
- την με αριθμό κατάθεσης 403/2016 κλήση του Ελληνικού Δημοσίου ΚΑΤΑ του Δήμου Ευρυμενών ήδη
Δήμος Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Αναθέτουμε τον δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης στους δικηγόρους του Πρωτοδικείου Λάρισας 1)
Τριαντάφυλλο Βούντα του Γεωργίου (ΑΦΜ : 030735826), με ΑΜ ΔΣΛ 283, κάτοικο Λάρισας, διεύθυνση
Όγλ 11 και 2) Στέργιο Ροφαλή του Ιωάννη, (ΑΦΜ : 045305050), με ΑΜ ΔΣΛ: 463, κάτοικο Λάρισας
(Κούμα 4), τους οποίους προσλαμβάνουμε ως πληρεξούσιους δικηγόρους της υπόθεσης προκειμένου να
παραστούν στο Τριμελές Εφετείο Λάρισας και να εκπροσωπήσουν το Δήμο Αγιάς κατά την δικάσιμο της
6-12-2019 ή την τυχόν μετ΄αναβολή τοιαύτην, όπου συζητείται η από 25-7-2016 και με αριθμό
κατάθεσης 403/2016 κλήση του Ελληνικού Δημοσίου ΚΑΤΑ του Δήμου Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς,
με την οποία επαναφέρει προς συζήτηση την με αριθμό κατάθεσης 964/2007 αίτηση του κατά του Δήμου
Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς με την οποία το Δημόσιο ζητά το καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος για το
έδαφος των προαναφερόμενων απαλλοτριωμένων ακινήτων του Δήμου Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς και
επίσης επαναφέρει προς συζήτηση την με αριθμό κατάθεσης 433/2007 αίτηση του Δήμου Ευρυμενών ήδη
Δήμος Αγιάς ΚΑΤΑ του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία ο Δήμος Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς ζητά
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το καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης για το έδαφος των
προαναφερόμενων
απαλλοτριωμένων ακινήτων του, το καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των
προαναφερομένων επικείμενων που υπάρχουν στα ακίνητα του, το καθορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης
λόγω μείωσης της αξίας των εναπομεινάντων τμημάτων των ακινήτων αυτών και την ανατροπή του
τεκμηρίου ωφελείας των ακινήτων αυτών λόγω της απαλλοτρίωσης , να καταθέσουν για λογαριασμό του
Δήμου Αγιάς προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση και γενικά να ενεργήσουν για όλες τις εξώδικες και
δικαστικές διαδικαστικές πράξεις που απαιτούνται για την περαίωση της άνω εντολής, με σκοπό να γίνει
δεκτή η με αριθμό κατάθεσης 433/2007 αίτηση του Δήμου Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς ΚΑΤΑ του
Ελληνικού Δημοσίου και να απορριφθεί η με αριθμό κατάθεσης 964/2007 αντίθετη αίτηση του Ελληνικού
Δημοσίου κατά του Δήμου Ευρυμενών ήδη Δήμος Αγιάς.
Β. Η δαπάνη της αμοιβής της δικηγόρου θα βαρύνει τον κ.α. εξόδων 00.6111 «αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
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 129/2019.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

