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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25ης/ 28-12-2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 7ο: Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων: Επί της δήλωσης παραίτησης του 
Πέτρου Μέκκια.

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 9:30πμ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, ύστερα 
από  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  18013/24-12-2012  έγγραφη πρόσκληση  του 
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε 
στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία,  καθώς σε σύνολο  επτά (7) 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

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

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  και  παραβρέθηκαν  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες: 
Ντουλούλη Ευμορφία και Γκασδράνης Θεόδωρος.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:

Θέμα 7ο: Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων: Επί της δήλωσης παραίτησης του 
Πέτρου Μέκκια.

«Με την υπαριθμ. 1263/2007 διεκδικητική του αγωγή ο Πέτρος Μέκκιας στρεφόταν  
κατά του Δήμου Αγιάς. Στη συνέχεια με δήλωσή του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά  
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας την 4-10-2012 παραιτήθηκε από το ανωτέρω 
δικόγραφο.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1, περιπτ. ιδ’ του ν. 3852/2010, όπως αυτή  
αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, η Οικονομική Επιτροπή 
αποφασίζει  για  τον δικαστικό και  εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης όταν το  
αντικείμενο είναι μέχρι ποσού 30.000,00€. Η διάταξη δε του άρθρου 72 παρ.2 του ν.  
3852/2010 ορίζει ότι απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου για τον εξώδικο ή δικαστικό 
συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης. 
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Επειδή ο Δήμος μας δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία, θα πρέπει να  
ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει α) για την παραίτηση από 
το  δικόγραφο  της  υπ’  αριθμ.  98/2009  ανακοίνωσης  δίκης-προσεπίκλησης  σε 
αναγκαστική παρέμβαση κατά του Ελληνικού Δημοσίου  και β) για την αποδοχή χωρίς  
να προβάλει  οιαδήποτε αντίρρηση της παραίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από το  
δικόγραφο της υπ’ αριθμ. 18/2010 πρόσθετης παρέμβασής του υπέρ του πρώην Δήμου  
Μελιβοίας και νυν Δήμου Αγιάς και κατά του Πέτρου Μέκκια».

Η Οικονομική επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του προέδρου,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. ιδ’ του Ν. 3852/2010,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
 τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 1, του Ν. 3852/2010 και
 την υπαριθμ. 1263/2007 διεκδικητική αγωγή του Πέτρου Μέκκια 

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Αναθέτει την  παροχή  γνωμοδότησης  στους   δικηγόρους  του  Πρωτοδικείου 
Λάρισας  Απόστολο  Κ.  Βλιτσάκη,  με  Α.Μ.Δ.Σ.Λ.:55 και  Μαρία Κ.  Αποστόλου 
Α.Μ.Δ.Σ.Λ.:1095 (Μανδηλαρά  18-Λάρισα),  όπως  μαζί  ή  ο  καθένας  χωριστά 
αποφανθούν   α)  για  την  παραίτηση  από  το  δικόγραφο  της  υπ’  αριθμ.  98/2009 
ανακοίνωσης δίκης-προσεπίκλησης σε αναγκαστική παρέμβαση κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου  και β) για την αποδοχή χωρίς να προβάλλουν οιαδήποτε αντίρρηση της 
παραίτησης  του  Ελληνικού  Δημοσίου  από  το  δικόγραφο  της  υπ’  αριθμ.  18/2010 
πρόσθετης παρέμβασής του υπέρ του πρώην Δήμου Μελιβοίας και νυν Δήμου Αγιάς 
και κατά του Πέτρου Μέκκια. 

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 2012, με τίτλο «Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων», στον 
οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 25.000,00€ που έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ.13/2012 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 174/2012.
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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