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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.11.2019 

Αριθμ. πρωτ.: 12336 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr                 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

122/2019 
από το πρακτικό της 21ης/20.11.2019 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Για την άρση κατάσχεσης που επιβλήθηκε κατά του Δήμου 

Αγιάς μετά από εντολή των Γκαραβέλη Σ. και λοιπών. 

 

 

Στην Αγιά (αίθουσα συνεδριάσεων Χρυσαλλίδα), σήμερα Τετάρτη 20.11.2019, ώρα 17:15 μ.μ. συνήλθε σε 

δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 12173/16.11.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του 

Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 

3. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος 4. Μπατζιόλας Ζάχος, μέλος                                                 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος                                               6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

Απόντες 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 8. Ιωάννης Αγγελάκας 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς. 

  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα, τακτικό μέλος της Επιτροπής.  

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.3 Ν.3852/10 ορίζεται ότι: «3.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η 

επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι 

συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να 

λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης». 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά στον ορισμό 

πληρεξουσίου δικηγόρου, για την άρση κατάσχεσης που επιβλήθηκε κατά του Δήμου Αγιάς μετά από 

εντολή των Γκαραβέλη Σ. και λοιπών. Για το λόγο αυτό προτείνω ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το 

θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας 

φύσης του. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
(με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών)  

 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, για την την άρση κατάσχεσης 

που επιβλήθηκε κατά του Δήμου Αγιάς μετά από εντολή των Γκαραβέλη Σ. και λοιπών, πριν την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την 

επίλυσή του.  
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Θέμα : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Για την άρση κατάσχεσης που επιβλήθηκε κατά του Δήμου 

Αγιάς μετά από εντολή των Γκαραβέλη Σ. και λοιπών. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Οι Γκαραβέλης Σ και λοιποί εν συνόλω πέντε προέβησαν σε αναγκαστική εκτέλεση εις χείρας της 

«ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ώστε να πληρωθούν για απαιτήσεις τους ποσού 66.204,05 

ευρώ από τον λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος μας στην τράπεζα αυτή. 

 

Επειδή οι παραπάνω απαιτήσεις των ανωτέρω έχουν εξοφληθεί. 

 

Επειδή ο λογαριασμός του Δήμου στην ανωτέρω τράπεζα παραμένει δεσμευμένος. 

 

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

πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα αιτηθεί την άρση της κατάσχεσης που επιβλήθηκε στον τραπεζικό 

λογαριασμό του Δήμου μας, όπως παραπάνω αναφέρεται. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής: Αθανάσιος Τριανταφύλλου και Δημήτριος Κορδίλας δήλωσαν «Παρών». 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτ. ιθ’ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Δίνουμε την εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Σταυρούλα 

Γκούμα, (ΑΦΜ : 043949608), με Α.Μ. Δ.Σ.Λ. 549, κάτοικο Λάρισας, Μανωλάκη 9-11,  να προβεί σε κάθε 

εξωδικαστική και δικαστική ενέργεια για άρση της κατάσχεσης που επιβλήθηκε στον τραπεζικό 

λογαριασμό του Δήμου Αγιάς με τα κατασχετήρια έγγραφα των Γκαραβέλη Σ. και λοιπών κατά του Δήμου 

Αγιάς και εις χείρας της Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», να παραστεί και να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Αγιάς στη συζήτηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου και ενώπιον κάθε αρμόδιου 

Δικαστηρίου ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, να καταθέσει προτάσεις και κάθε άλλο 

νομιμοποιητικό έγγραφο, να εξετάσει μάρτυρες και να προβάλει ενστάσεις και ισχυρισμούς σχετικά με τα 

ανωτέρω δικόγραφα. 

 

 Β. Η δαπάνη της αμοιβής της δικηγόρου θα βαρύνει τον κ.α. εξόδων 00.6111 «αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019. 

 

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αθανάσιος Τριανταφύλλου και Δημήτριος Κορδίλας δήλωσαν «Παρών». 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 122/2019. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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