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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

138/2019

από το πρακτικό της 23ης/19.12.2019 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 5ο : Ορισμός δικηγόρου για χορήγηση νομικής γνωμοδότησης σχετικά με περιουσιακά στοιχεία του
κληροδοτήματος «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ».
Στην Αγιά (Αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Πέμπτη 19.12.2019, ώρα 16:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
13401/15.12.2019 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. Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος
3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος
5. Μπατζιόλας Ζάχος, μέλος
6. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Αλέξανδρος Ντελής και
Καραφέριας Νικόλαος.
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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Θέμα 5 : Ορισμός δικηγόρου για χορήγηση νομικής γνωμοδότησης σχετικά με περιουσιακά στοιχεία του
κληροδοτήματος «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ».
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Με την περίπτωση ιθ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή:
«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.»
Στην παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από
Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε
φορά.
Στην παρ.1 του άρθρου 57 του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) ορίζεται ότι ο δικηγόρος δικαιούται να
λάβει αμοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, καθώς και για κάθε δαπάνη
δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε.
Στις παρ.1 έως 3 του άρθρου 58 του Ν.4194/13 ορίζονται τα εξής:
«1. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό
του. 2. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις
αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες. 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του
Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης και, σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν
αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.»
Στην Υπηρεσία μας αποστάλθηκε το με αριθμ. Πρωτ.1388/120629/18-7-2019 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος Διεύθυνσης Κοινοφελών Περιουσιών, με
αναφορά σε προηγούμενο σχετικό με αρ. πρωτ. 1820/234268 έγγραφο όπου ζητήθηκαν απαντήσεις σχετικά
με περιουσιακά στοιχεία του κληροδοτήματος ''ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ''. Επειδή περιουσιακό
στοιχείο που έχει κληροδοτηθεί και αφορά αγρό (δενδρόκηπο) έκτασης 2 στρεμμάτων στη θέση
Μαυρομουριές στο Μεταξοχώρι Αγιάς που σύμφωνα με τη διαθήκη του Αντωνίου Πατσιαβούρα έπρεπε να
νέμεται ο Δήμος Αγιάς αμφισβητείται από ιδιώτη ο οποίος εκμεταλλεύεται τον αγρό, επομένως χρήζει
νομικών ενεργειών ο χειρισμός του. Επειδή είναι απαραίτητο να ανατεθεί σε δικηγόρο να γνωματεύσει για
τις ενέργειες στις οποίες ο Δήμος πρέπει να προβεί προκειμένου να εκπληρωθεί η βούληση του διαθέτη
βάσει της από 29-06-1966 διαθήκης του.
Ελλείψει νομικού τμήματος για την ανωτέρω γνωμοδότηση προτείνω την πρόσληψη ως πληρεξούσιου
δικηγόρου για την ανωτέρω γνωμοδότηση τον Γρηγόριο Καλαγιά, (ΑΦΜ: 044471145), με ΑΜ ΔΣΛ 426,
διεύθυνση Λαρίσης 7 - Αγιά.
Ο δικηγόρος Γρηγόριος Καλαγιάς πρότεινε ως αμοιβή της για τη διεκπεραίωση της ανωτέρω υπόθεσης,
ύστερα από εξέταση του φακέλου της υπηρεσίας, το ποσό των 160,00€, διότι λόγω της πολυπλοκότητας του
θέματος και της υφιστάμενης υπό εξέταση νομολογίας, απαιτείται πολύωρη ενασχόληση του σύμφωνα με
τον Κώδικα Δικηγόρων.
Για την αντιμετώπιση της δαπάνης αμοιβής του δικηγόρου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.
00.6111 «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους
2019.
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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,
- το με αριθμ. Πρωτ.1388/120629/18-7-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
Στερεάς Ελλάδος Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφ ωνα
Α. Αναθέτουμε στη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Γρηγόριο Καλαγιά, (ΑΦΜ: 044471145), με
ΑΜ ΔΣΛ 426, διεύθυνση Λαρίσης 7 - Αγιά, την παροχή γνωμοδότησης για τις ενέργειες στις οποίες ο
Δήμος πρέπει να προβεί προκειμένου να εκπληρωθεί η βούληση του διαθέτη βάσει της από 29-06-1966
διαθήκης του, για το περιουσιακό στοιχείο που έχει κληροδοτηθεί και αφορά αγρό (δενδρόκηπο) έκτασης 2
στρεμμάτων στη θέση Μαυρομουριές στο Μεταξοχώρι Αγιάς που σύμφωνα με τη διαθήκη του Αντωνίου
Πατσιαβούρα έπρεπε να νέμεται ο Δήμος Αγιάς και αυτό αμφισβητείται από ιδιώτη ο οποίος τον
εκμεταλλεύεται.
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 Οικονομικών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 138/2019.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

