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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1ης/12-1-2015 τακτικής 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 4ο : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση Κασιώρα Ζωγραφίας κατά Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 12/1/2015, ώρα 9:30 π.μ., 
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την 
με αριθμό πρωτοκόλλου  111/8-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία,  καθώς σε σύνολο  επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: 

Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 
3. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος 4. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος
5. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος

Απόντες
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  τα  πρακτικά  της  οποίας  τήρησε  ο  δημοτικός  υπάλληλος 
Μπουρνάκας Ιωάννης.

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  και  παραβρέθηκαν:  ο  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Οικονομικών 
Υπηρεσιών  κ.  Ιωάννης  Σπανός  και  ο  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Κοινωνικής  Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος. 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 4ο : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση Κασιώρα Ζωγραφίας κατά Δήμου Αγιάς.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής:

«Στις  14/12/2011  κοινοποιήθηκε  στο  Δήμο  Αγιάς,  η  με  αριθμό  κατάθεσης  46/2011,  αγωγή  της  
Ζωγραφίας Κασιώρα του Δημητρίου κατά του πρώην Δήμου Ευρυμενών και τώρα πλέον Δήμου Αγιάς,  
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ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ολύμπου. Η συζήτηση της ανωτέρω αγωγής θα γινόταν στις 15/2/2012.  
Μετά από συνεχείς αναβολές η συζήτησή της ματαιώθηκε.

Στις  25-11-2014  μας  κοινοποιήθηκε  κλήση  για  συζήτηση  της  ανωτέρω  αγωγής  στις  27-1-2015,  
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας Με την ανωτέρω αγωγή η ενάγουσα ζητά να της καταβάλλει ο  
Δήμος μας συνολικό ποσό 13.599,23€ για δεδουλευμένα της στον πρώην Δήμο Ευρυμενών, κατόπιν  
ατομικής  σύμβασης  παροχής  εξηρτημένης  εργασίας  αορίστου  χρόνου  που  είχε  συνάψει  με  τον  
προαναφερόμενο Δήμο.

Σύμφωνα  με  τα  υπαριθμ.  πρωτ.  110/2-1-2015  και  206/7-1-2015  έγγραφα  του  Υπουργείου  
Δικαιοσύνης,  λόγω των  βουλευτικών  εκλογών  της  25-1-2015,  θα  ανασταλούν  οι  λειτουργίες  των  
δικαστηρίων όλης της χώρας τρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών και τρεις ημέρες μετά δηλ.  
έως και την 28-1-2015 και κατά συνέπεια θα ματαιωθούν όλες οι δίκες των πολιτικών δικαστηρίων  
κατά τις ημερομηνίες αυτές.

Προτείνεται λοιπόν να μην ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που θα  
εκπροσωπήσει το Δήμο στη συζήτησή της στις 27-1-2015, και να επιφυλαχθούμε για ορισμό δικηγόρου  
σε τυχόν μεταγενέστερη κλήση των εναγόντων όπου και θα προσδιορίζεται νέος χρόνος συζήτησης της  
υπόθεσης».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
- την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
- τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 110/2-1-2015 και 206/7-1-2015 έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Να μην ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο στη συζήτηση της κλήσης - αγωγής της Κασιώρα Ζωγραφίας 
κατά του Δήμου Αγιάς στις 27-1-2015 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας, αφού σύμφωνα με τα 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 110/2-1-2015 και 206/7-1-2015 έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω των 
βουλευτικών  εκλογών  της  25-1-2015,  θα  ανασταλούν οι  λειτουργίες  των δικαστηρίων όλης  της 
χώρας τρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών και τρεις ημέρες μετά δηλαδή έως και την 28-
1-2015  και  κατά  συνέπεια  θα  ματαιωθούν  όλες  οι  δίκες  των  πολιτικών  δικαστηρίων  κατά  τις 
ημερομηνίες αυτές.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας


