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Θέμα ΕΗΔ 2
ο
: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 170/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΩ6Ι-ΖΜΥ) απόφασης 

Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για παροχή 

γνωμοδότησης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της 23/2011 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αγιάς», αποδοχή της γνωμοδότησης και εντολή σε 

δικηγόρο για την άσκηση του ενδίκου μέσου. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Πέμπτη 19-12-2013, ώρα 17:00, στην αίθουσα «Χρυσαλλίδα», 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, ύστερα 

από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18842/14-12-2013 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. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος 

3. Λέτσιος Βασίλειος, Αναπλ/κο Μέλος 4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
1
 

5. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος 6. Στάθης Νικόλαος, Μέλος 

7. Συρακούλης Γεώργιος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 

υπάλληλος Μπουρνάκας Ιωάννης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί 

παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Θεόδωρος Γκασδράνης. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα ΕΗΔ 2
ο
: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 170/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΩ6Ι-ΖΜΥ) απόφασης 
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1
 Προσήλθε στη συζήτηση του 5

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο υπάλληλος του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης κ. 

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

 

 «Στις 5-12-2013 κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αγιάς η υπ’ αριθμ. 23/2011 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Αγιάς επί της με αριθμό κατάθεσης 32/2010 αγωγής του Δημητρίου 

Μπουρνάκα κατά του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αγιάς. Σύμφωνα με την 

ανωτέρω απόφαση ο Δήμος υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 

4.105,5 Ευρώ, ως αμοιβή για πραγματοποιηθείσες μουσικές εκδηλώσεις, το καλοκαίρι 

του έτους 2008 μετά από εντολή εκπροσώπου του ν.π.δ.δ. 

 

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. 

 

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, 

προχώρησα ως Δήμαρχος στην λήψη της υπ’ αριθμ. 170/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΩ6Ι-ΖΜΥ) 

απόφασης με θέμα: «Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου», και ανέθεσα στο Δικηγόρο 

του Πρωτοδικείου Λάρισας Μαντζάνα Χρήστο, με ΑΜ ΔΣΛ 823, κάτοικο Αγιάς, να 

γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 23/2011 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αγιάς ,του οποίου η γνωμοδότηση έχει ως εξής: 

«Με τη με αρ.256/ 17-12-2013 απόφαση του Δημάρχου Αγιάς, μου ανατέθηκε να 
γνωμοδοτήσω περί της ασκήσεως εφέσεως στην εκδοθείσα με αρ. 23/ 2011 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Αγιάς, που εκδόθηκε κατά τη Τακτική Διαδικασία και αφορούσε Αγωγή χρέους 
εναντίον του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αγιάς για οφειλή 4.105,5 Ευρώ και ειδικότερα 
αναφέρονται τα ακόλουθα : 
«Ο Δημήτριος Μπουρνάκας άσκησε εναντίον του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αγιάς τη 
με αρ. εκθ. καταθ. 32/ 2010 Αγωγή Χρέους του στο Ειρηνοδικείο Αγιάς, σύμφωνα με την 
οποία ζητούσε βάσει εκδοθέντων τριών τιμολογίων (047,048,049/ 18-08-2008) να του 
καταβληθεί το ποσό των 4.105,5 Ευρώ, ως αμοιβή για πραγματοποιηθείσες μουσικές 
εκδηλώσεις, το καλοκαίρι του έτους 2008 μετά από εντολή εκπροσώπου του ν.π.δ.δ. Ζητούσε 
δε με την αγωγή να καταβληθεί το προαναφερόμενο ποσό με τόκους απ’ την ημέρα 
παράδοσης των εκδοθέντων τιμολογίων, ήτοι από 19-08-2008. 
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αγιάς δεν παραστάθηκε στη δικάσιμο που είχε οριστεί 
κοινοποιηθέντος του δικογράφου της αγωγής και εκδόθηκε ερήμην η με αρ. 23/ 2011 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Αγιάς. Η συγκεκριμένη απόφαση κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αγιάς 
στις 5-12-2013 προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, όπως διαφαίνεται και απ’ τη 
σημείωση του δικαστικού επιμελητή. 
Επειδή το ν.π.δ.δ με την επωνυμία Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αγιάς έχει καταργηθεί 
και απορροφήθηκε απ’ τον Δήμο Αγιάς, ο οποίος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του, 
συνεπώς και για την οφειλή που κοινοποιείται με την απόφαση.  
Επειδή, όπως προκύπτει απ’ το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης η ανάθεση της 
εντολής για την εκτέλεση έργου έγινε προφορικά χωρίς απόφαση αρμοδίου οργάνου, άλλως 
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δεν στηρίζεται στο τυπικό της αναγκαιότητας ύπαρξης απόφασης αρμοδίου οργάνου, όπως 
απαιτείται για το δημόσιο, Ο.Τ.Α & ν.π.δ.δ, όπως ο πολιτιστικός οργανισμός, την οποία η 
δικαστική απόφαση δεν μνημονεύει, συνεπώς οι συμβάσεις και μάλιστα διαδοχικές κατά τον 
αριθμό των τιμολογίων, είναι άκυρες. Δεν αναφέρεται επίσης το πρόσωπο που έδωσε την 
εντολή, εκπροσωπώντας τον Πολιτιστικό Οργανισμό, προκειμένου οι εργασίες που 
τελέστηκαν, να δεσμεύουν νόμιμα το νομικό πρόσωπο, επομένως η σύμβαση ως άκυρη και 
μόνο στηριχθείσα η αγωγή στις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού θα μπορούσε να 
εξεταστεί, και το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψιν του, άλλως παρέβλεψε, μ’ αποτέλεσμα 
εσφαλμένα να εκδώσει την απόφαση του. Επίσης, η αγωγή καταχρηστικώς ασκείται, ενώ σε 
καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συντρέχει υπερημερία και τοκοφορία για μια άκυρη σύμβαση, 
μ’ αποτέλεσμα η εκδοθείσα δικαστική απόφαση να προκαλεί ζημία. 
Επειδή ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ έχει έννομο συμφέρον να προβεί στην άσκηση ένδικου μέσου, κατά 
της εκδοθείσας αποφάσεως. 
Για τους λόγους αυτούς,  
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, έχει  έννομο συμφέρον να ασκήσει το 
ένδικο μέσο της εφέσεως κατά της εκδοθείσας με αρ.23/ 2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου 
Αγιάς, προκειμένου αυτή να ακυρωθεί». 
 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να εγκρίνετε την προαναφερθείσα απόφαση του 

Δημάρχου. 

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

να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα ασκήσει έφεση ή όχι κατά της 

ανωτέρω απόφασης και θα παραστεί κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί, εκπροσωπώντας 

το Δήμο και αναπτύσσοντας τους νόμιμους ισχυρισμούς». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
- τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, 

- την υπ’ αριθμ. 23/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 170/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΩ6Ι-ΖΜΥ) απόφαση του Δημάρχου, 

- τη γνωμοδότηση του δικηγόρου Χρήστου Μαντζάνα, 

- τις διατάξεις της παρ.1ιγ, ιε και παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- την υπ’ αριθμ. 19/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤ9Ω6Ι-ΧΚΧ) απόφασή της με θέμα: «Διάθεση 

πιστώσεων (1η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013», 

- τη δήλωση των κ.κ. Πατσά Κυριάκου και Στάθη Νικόλαου ότι: εγκρίνουν την 

απόφαση του Δημάρχου και προτείνουν να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ο 

Δημηνίκος Βασίλειος, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 170/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΩ6Ι-ΖΜΥ)  απόφαση του 

Δημάρχου Αγιάς, με θέμα: «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου», με την οποία 

ανατίθεται στο Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Μαντζάνα Χρήστο, με ΑΜ 

ΔΣΛ 823, κάτοικο Αγιάς, να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ 

αριθμ. 23/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αγιάς 

 
Β. Την αποδοχή της γνωμοδότησης του δικηγόρου Μαντζάνα Χρήστου, όπως αυτή 

αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 
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Γ. Την άσκηση εκ μέρους του Δήμου Αγιάς του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της 
υπ’ αριθμ. 23/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αγιάς, σύμφωνα και με την 

ανωτέρω γνωμοδότηση.  

 

Δ. Δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας 

Μαντζάνα Χρήστο, με ΑΜ ΔΣΛ 823, κάτοικο Αγιάς, να καταθέσει έφεση κατά της 

υπ’ αριθμ. 23/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αγιάς, να παραστεί και να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Αγιάς, στη συζήτησή της όταν και όπου αυτή οριστεί ή σε 

όποια άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο, να καταθέσει προτάσεις και κάθε άλλο 

νομιμοποιητικό έγγραφο, να εξετάσει μάρτυρες και να προβάλει ενστάσεις και 

ισχυρισμούς σχετικά με το ανωτέρω δικόγραφο. 

 

Ε. 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 2013, με τίτλο: «Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων», στον οποίο έχει 

εγγραφεί πίστωση 9.500,00€ που έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ. 19/2013 (ΑΔΑ: 

ΒΕΤ9Ω6Ι-ΧΚΧ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Πατσάς Κυριάκος και Στάθης Νικόλαος που πρότειναν να 

ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. Δημηνίκος Βασίλειος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 192/2013. 

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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