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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 5
ης

/10-3-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 3
ο
 : Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά 

της υπ’ αριθμ. 68/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, μετά από 

αγωγή του Αθανασίου Ηλιάδη. 

 

 

Στo Δημαρχείο Αγιά, σήμερα Τρίτη 10/3/2015, ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

2243/6-3-2015 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 επτά (7) 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 

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, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος και η Προϊστάμενη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

κα Μπαρτζώκα Αθανασία.  

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 3
ο
 : Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά 

της υπ’ αριθμ. 68/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, μετά από 

αγωγή του Αθανασίου Ηλιάδη. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

http://www.dimosagias.gr/
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«Στις 8-7-2014 κοινοποιήθηκε στο δήμο μας η με αριθμό κατάθεσης 431/2014 αίτηση- κλήση του 

Αθανασίου Ηλιάδη κατά του Δήμου Αγιάς, η οποία συζητήθηκε στις 2-10- 2014, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 9 π.μ., ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας. Ζητά τη μείωση του μισθώματος από 

κατάστημα που μισθώνει από το Δήμο Αγιάς στο ποσό των 400 ευρώ. Η ανωτέρω κλήση έρχεται σε 

συνέχεια της με αριθμό κατάθεσης 991/2013 αγωγής του προαναφερόμενου ενάγοντα, αφού λόγω των 

δημοτικών- περιφερειακών εκλογών είχε ματαιωθεί η συζήτησή της στις 22-5-2014 

 

Με την υπαριθμ.148/2014(ΑΔΑ: 7ΩΑ4Ω6Ι-ΝΟΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε η 

εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Μαντζάνα Χρήστο να παραστεί και να εκπροσωπήσει το 

Δήμο μας στη συζήτησή της. 

 

Την 3-3-2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η υπαριθμ.68/2015 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Λάρισας, σύμφωνα με την οποία μειώνεται το μίσθωμα στα 530,00 Ευρώ πλέον 

χαρτοσήμου από 757,12 πλέον χαρτοσήμου. 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1, περιπτ. ιγ’ του ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων. Η διάταξη δε του 

άρθρου 72 παρ.2 του ν. 3852/2010 ορίζει ότι απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου. 

 

Επειδή ο Δήμος μας δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία, θα πρέπει να ορισθεί 

πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 

68/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας». 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής: 

Ο Αντιπρόεδρος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, είπε στην τοποθέτησή του: «Υπερψηφίζουμε τον ορισμό 

δικηγόρου για να προστατευθούν τα συμφέροντα του Δήμου». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. ιγ, ιε’ του Ν. 3852/2010, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.2, του Ν. 3852/2010,  

- την υπ’ αριθμ. 68/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας,  

- την υπ’ αριθμ. 2/2015 (ΑΔΑ: ΒΧΩ7Ω6Ι-Α56) απόφασή της με θέμα: «Έγκριση 1
ης

 διάθεσης 

πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015», 

- την τοποθέτηση του κ. Καλαγιά Γρηγόριου,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Αναθέτει την παροχή γνωμοδότησης στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Χρήστο 

Μαντζάνα (ΑΦΜ: 111250360), με ΑΜ ΔΣΛ 823, κάτοικο Αγιάς, διεύθυνση 25
ης

 Μαρτίου 32, για 

την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 68/2015 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Λάρισας. 

 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. και 

θα βαρύνει τον κ.α. 02.00.6111, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, με τίτλο: «Αμοιβές 

νομικών & συμβολαιογράφων», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 9.000,00€ που έχει διατεθεί με 

την υπ’ αριθμ. 2/2015 (ΑΔΑ: ΒΧΩ7Ω6Ι-Α56) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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