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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         155/2011

        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19ης/ 20-12-2011

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 1ο : Έγκριση  των  υπαριθμ.224/2011,  225/2011  και  227/2011 
αποφάσεων  Δημάρχου  με  τίτλο:  «Ορισμός  πληρεξουσίου 
δικηγόρου».

Στο  Δημαρχείο  Αγιάς,  σήμερα  Τρίτη  20  Δεκεμβρίου  2011,  ώρα  9:00πμ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή,   μετά από την  19595-
16/12/2011  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με 
αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Στη συνεδρίαση προεδρεύει,  λόγω απουσίας  του Δημάρχου και  Προέδρου της 
Επιτροπής στην Αθήνα, ο Αντιπρόεδρος κ. Πατσάς Κυριάκος.

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

Παρόντες Απόντες
1. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Βατζιάς Αντίγονος, Μέλος
3. Βόγιας Δημήτριος, Μέλος
4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
5. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
6. Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος Σπανός Ιωάννης.

Ο Αντιπρόεδρος για το 1ο  θέμα της Η.Δ.  έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής:

Με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 ορίζεται  ότι,  όταν δημιουργείται 
άμεσος  και  προφανής  κίνδυνος  ή  απειλείται  άμεση  ζημία  των  δημοτικών 
συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει 
για  θέματα  που  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  της  οικονομικής  ή  της  επιτροπής 
ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική 
απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, 
αφού έπρεπε λόγω πίεσης χρόνου (άμεση συζήτηση των σχετικών δικογράφων) και 
με δεδομένο το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατό να συνεδρίαση άμεσα η Οικονομική 
Επιτροπή, ο Δήμαρχος προχώρησε στην λήψη των παρακάτω αποφάσεων τις οποίες 
σας υποβάλω για την προβλεπόμενη έγκριση:
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Α. Απόφαση με αριθμό 224/2011, σύμφωνα με την οποία με την οποία δίνεται εντολή 
και  πληρεξουσιότητα  στο  Δικηγόρο  του  Πρωτοδικείου  Λάρισας  Κουφοδήμο 
Νικόλαο, με ΑΜ ΔΣΛ 744, κάτοικο Λάρισας Παπασταύρου 2, να παραστεί και να 
εκπροσωπήσει  νόμιμα  το  Δήμο  Αγιάς  κατά  τη  συζήτηση  της   με  αριθμό  κατάθ. 
58/2010 αγωγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WASTEC ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε.»  κατά  του  πρώην  Δήμου  Μελιβοίας  και  νυν  Δήμου  Αγιάς, 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αγιάς, στις 8 Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη, 
ή σε όποια άλλη μετά από αναβολή συζήτηση, να καταθέσει προτάσεις και κάθε άλλο 
νομιμοποιητικό  έγγραφο,  να  εξετάσει  μάρτυρες  και  να  προβάλει  ενστάσεις  και 
ισχυρισμούς σχετικά με την ανωτέρω υπόθεση.

Β. Απόφαση με αριθμό 225/2011, σύμφωνα με την οποία με την οποία δίνεται εντολή 
και  πληρεξουσιότητα  στο  Δικηγόρο  του  Πρωτοδικείου  Λάρισας  Κουφοδήμο 
Νικόλαο, με ΑΜ ΔΣΛ 744, κάτοικο Λάρισας Παπασταύρου 2, να παραστεί και να 
εκπροσωπήσει νόμιμα το Δήμο Αγιάς κατά τη συζήτηση των ανακοπών κατά των 
υπαριθμ. 24/2011 και 25/2011 Διαταγών Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αγιάς, μετά 
από  αιτήσεις  του  Βάϊου  Λιαπόπουλου  του  Χρήστου,  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου 
Αγιάς, στις 8 Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη, ή σε όποια άλλη μετά από 
αναβολή συζήτηση, να καταθέσει προτάσεις και κάθε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, 
να εξετάσει  μάρτυρες  και να προβάλει  ενστάσεις  και ισχυρισμούς σχετικά με την 
ανωτέρω υπόθεση.

Γ. Απόφαση με αριθμό 227/2011, σύμφωνα με την οποία με την οποία δίνεται εντολή 
και  πληρεξουσιότητα  στο  Δικηγόρο  του  Πρωτοδικείου  Λάρισας  Βούντα 
Τριαντάφυλλο του Γεωργίου με ΑΜ ΔΣΛ 238, κάτοικο Λάρισας Μ. Αλεξάνδρου 37, 
να παραστεί και να εκπροσωπήσει νόμιμα το Δήμο Αγιάς κατά τη συζήτηση της με 
αριθμό κατάθεσης 3030/2011 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Γκέκα Δήμητρας, 
Γιαννιώτη Φανής, Κατσαμάκα Ζωής, Κουτινούδη Αγγελικής, Μερτζανίδη Κων/νου, 
Ντόμαλη Απόστολου και Μάντζιαρη Κων/νου, ΚΑΤΑ των Ζησόπουλου Αθανασίου, 
Καζαντζή Νικολάου,  Παπαγιάννη Μαριάνθης, Σιούλα Ιωάννη, Παιδή Ιωάννη  και 
των  Δήμων  Λάρισας,  Φαρσάλων,  Τεμπών,  Κιλελέρ,  Ελασσόνας,  Αγιάς  και 
Τυρνάβου,  ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Λάρισας,  στις  16 Δεκεμβρίου 
του  έτους  2011,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  9  π.μ.,  ή  σε  όποια  άλλη  μετά  από 
αναβολή συζήτηση, να καταθέσει προτάσεις και κάθε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, 
να εξετάσει  μάρτυρες  και να προβάλει  ενστάσεις  και ισχυρισμούς σχετικά με την 
ανωτέρω υπόθεση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 την εισήγηση του Αντιπροέδρου, 
 τις υπαριθμ.224/2011, 225/2011 και 227/2011 αποφάσεις Δημάρχου,
 τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτ. ιε’ του Ν. 3852/2010 και
 τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τις υπαριθμ. 224/2011, 225/2011 και 227/2011 αποφάσεις Δημάρχου, με 
τίτλο «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου».
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Β. Η αμοιβή των δικηγόρων θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 
του Κ.Δ.Κ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 155/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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