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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 21
ης

/28-11-2014 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 2
ο
: Εντολή σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά 

αποφάσεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 28/11/2014, ώρα 4:00 

μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά 

από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15759/24-11-2014 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
1
, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 4. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 

5. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
2
, 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. Σπανός Ιωάννης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 2
ο
: Εντολή σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά 

αποφάσεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου. 

 

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

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

 

                                                 
1
 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1

ου
 θέματος. 

2
 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2

ου
 θέματος. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

«Στις 19-11-2014 κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Αγιάς εννέα (9) αποφάσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου 

Βόλου και συγκεκριμένα οι υπαριθμ. 280/511.2-2111.4
α
/10751/2014, 281/511.2-2111.4

α
/10752/2014, 

282/511.2-2111.4
α
/10753/2014, 283/511.2-2111.4

α
/10754/2014, 284/511.2-2111.4

α
/10755/2014. 

285/511.2-2111.4
α
/10756/2014, 286/511.2-2111.4

α
/10757/2014, 287/511.2-2111.4

α
/10803/2014 και 

288/511.2-2111.4
α
/10804/2014, όπου επιβάλλεται στο Δήμο συνολικό πρόστιμο 2.150,00 ευρώ, για το 

λόγο ότι δεν μερίμνησε για τον εφοδιασμό των ναυαγοσωστών με μηχανοκίνητο μικρό 

σκάφος(σωστική), όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 

 

Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβλήθηκαν μετά από επιτόπιο έλεγχο του διενήργησαν τα αρμόδια όργανα στις 

παραλίες του Στομίου, Αγιοκάμπου και Βελίκας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και συγκεκριμένα 

στις 22, 29/6/2014 και 5,12,20,27/7/2014. Ο Δήμος υπέβαλε έγγραφη απολογία για όλες αυτές τις 

περιπτώσεις υποστηρίζοντας ότι η σωστική λέμβος λόγω της πλήρους ακινησίας της καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, στις πρώτες δοκιμές παρουσίασε λειτουργικές βλάβες, με αποτέλεσμα ο Δήμος 

Αγιάς να αναγκαστεί να την αποσύρει για σύντομο χρονικό διάστημα έως ότου αποκατασταθούν οι 

βλάβες. Για αυτό και η σωστική λέμβος δεν ήταν στην θέση της την ημέρα του ελέγχου. Άμεσα, μετά 

την αποκατάσταση των βλαβών, η σωστική λέμβος τέθηκε στη διάθεση του ναυαγοσώστη. 

Οι προαναφερθείσες απολογίες απορρίφθηκαν και στη συνέχεια επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1, περ. ιγ’ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, η 

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων 

ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, θα πρέπει να αναθέσουμε σε δικηγόρο την εντολή να 

γνωμοδοτήσει για την ανάγκη άσκησης από πλευράς Δήμου των ενδίκων μέσων που προβλέπονται 

κατά των ανωτέρω αποφάσεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου. 

 

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 ενδίκων μέσων κατά των 

ανωτέρω  αποφάσεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου είπε στην τοποθέτησή του: «Τα πρόστιμα 

πρέπει να πληρωθούν προς γνώση συμμόρφωσή μας. Θεωρώ περιττή τη γνώμη δικηγόρου αφού 

πρόκειται για υποχρέωση του Δήμου προς το Δημόσιο και όχι ως προς ιδιώτη». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  
- 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 υπαριθμ. 145/2014 (ΑΔΑ: 6053Ω6Ι-ΕΜΕ) απόφασή της με θέμα: «Έγκριση διάθεσης 

πιστώσεων (12η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014», 

- τις αποφάσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, 

- την τοποθέτηση του μέλους της μειοψηφίας κ. Αθανάσιου Τριανταφύλλου, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

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

Βασίλειο (ΑΦΜ: 022092607), ΑΜ. 170 ΔΣΛ, Διεύθυνση Δευκαλίωνος 12 – Λάρισα, για την 

άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των υπ’ αριθμ. 280/511.2-2111.4
α
/10751/2014, 281/511.2-

2111.4
α
/10752/2014, 282/511.2-2111.4

α
/10753/2014, 283/511.2-2111.4

α
/10754/2014, 284/511.2-

2111.4
α
/10755/2014. 285/511.2-2111.4

α
/10756/2014, 286/511.2-2111.4

α
/10757/2014, 287/511.2-

2111.4
α
/10803/2014 και 288/511.2-2111.4

α
/10804/2014 αποφάσεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου 

Βόλου. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

 

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 2014, με τίτλο: «Αμοιβές 

νομικών & συμβολαιογράφων», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 3.500,00 € που έχει διατεθεί με 

την υπ’ αριθμ. 145/2014 (ΑΔΑ: 6053Ω6Ι-ΕΜΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Μειοψήφισε ο κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 194/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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