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Θέμα 11
ο
: Έγκριση της υπ’ αριθμ.167/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩ6Ι-ΓΒΚ) απόφασης 

του Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην 

προσωρινή διαταγή του Σταύρου Γκαρανέ του Ηλία». 

 

 

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 11
ο
: Έγκριση της υπ’ αριθμ.167/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩ6Ι-ΓΒΚ) απόφασης 

του Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην 

προσωρινή διαταγή του Σταύρου Γκαρανέ του Ηλία». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο υπάλληλος του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης κ. 

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

 

                                                 
1
 Προσήλθε στη συζήτηση του 5

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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 «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. 167/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩ6Ι-ΓΒΚ) 

απόφασης με θέμα: «Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου», με την οποία δίνεται  εντολή 

και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Μαντζάνα Χρήστο, με 

ΑΜ ΔΣΛ 823, κάτοικο Αγιάς, να παραστεί κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής 

του Σταύρου Γκαρανέ κατά του Δήμου Αγιάς και της υπ’ αριθμ. 1399/2013 διαταγής 

απόδοσης μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, στις 16-12-2013 και ώρα 

12:00μ.μ. ενώπιον του αρμόδιου δικαστή του Πρωτοδικείου και να εκπροσωπήσει 

νομίμως το Δήμο Αγιάς στα δικαιώματά του. 

 

Σας καλώ για την έγκριση της παραπάνω απόφασης Δημάρχου». 

 

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

- την υπ’ αριθμ. 167/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩ6Ι-ΓΒΚ)  απόφαση του Δημάρχου Αγιάς, 

- τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

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

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

πιστώσεων (1η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013», 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 167/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩ6Ι-ΓΒΚ) απόφαση του 

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

δίνεται εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας 

Μαντζάνα Χρήστο, ΑΜ. 823 ΔΣΛ, Διεύθυνση 25ης Μαρτίου – Αγιά, να παραστεί 

κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής του Σταύρου Γκαρανέ κατά του Δήμου 

Αγιάς και της υπ’ αριθμ. 1399/2013 διαταγής απόδοσης μισθίου του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Λάρισας, στις 16-12-2013 και ώρα 12:00μ.μ. ενώπιον του αρμόδιου 

δικαστή του Πρωτοδικείου και να εκπροσωπήσει νομίμως το Δήμο Αγιάς στα 

δικαιώματά του. 

 

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 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. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 205/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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