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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 12.12.2018 

Αριθμ. πρωτ.: 10071 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

132/2018 
από το πρακτικό της 28

ης
/12.12.2018 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1
ο
 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αίτημα του Δασικού 

Συνεταιρισμού Β΄ Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ «Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ», που εδρεύει στην Καρίτσα Αγιάς για την επίλυση 

διαφοράς με το Δήμο Αγιάς. 

 

 

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Τετάρτη 12-12-2018, ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10131/07-

12-2018 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). 

 

Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010 στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς. 

 

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

σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος   2. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος                                                 

3. Σκαρκάλης Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος
1
 4. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος 

5. Ριζούλης Στέφανος, μέλος  

Απόντες 
6. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 7. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 

8. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος.  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόμιμα.                              

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς. 

 

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

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

                                                 
1 Αναπλήρωσε την Αναστασία Ζιούλη (τακτικό μέλος της Επιτροπής). 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 1
ο
 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αίτημα του Δασικού 

Συνεταιρισμού Β΄ Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ «Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ», που εδρεύει στην Καρίτσα Αγιάς για την επίλυση 

διαφοράς με το Δήμο Αγιάς. 

 

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

 

«Στις 7-12-2018 προσήλθε στο πρωτόκολλο του Δ. Αγιάς ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου νόμιμος εκπρόσωπος 

του Δασικού Συνεταιρισμού Β΄ Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ «Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ», που εδρεύει στην Καρίτσα Αγιάς και 

κατέθεσε την παρακάτω αίτηση για την επίλυση διαφοράς με το Δήμο Αγιάς. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπ. ιδ΄ του ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν 

αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000€) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για 

τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 
Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της 

προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της 

οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. 

 

Επειδή ο Δήμος μας δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία προτείνεται να ορισθεί με απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για την ανωτέρω 

υπόθεση». 

 

 

 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. ιδ’, ιε’ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 10138/7-12-2018 αίτηση του Δασικού Συνεταιρισμού Β΄ Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ 

«Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Αναθέτουμε την παροχή γνωμοδότησης στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Χρήστο Μαντζάνα, 

(ΑΦΜ: 111250360), με ΑΜ ΔΣΛ 823, διεύθυνση 25
ης

 Μαρτίου 32 - Αγιά, σχετικά με την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 10138/7-12-2018 αίτηση του Δασικού Συνεταιρισμού Β΄ Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ «Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ», 

με την οποία ζητά τον συμψηφισμό ποσού 4,929,60€ με τις υποχρεώσεις του προς το Δήμο Αγιάς από την 

υλοτομία στις συστάδες 3
α
 και 3

β
 του δημοτικού δάσους Στομίου. 

 

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 2018, με τίτλο: «Αμοιβές νομικών & 

συμβολαιογράφων», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 20.030,00€ που έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ. 

8/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΟΣΩ6Ι-6Ο5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

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

Τμήμα Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2018. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Προεδρεύων   Τα παρόντα μέλη 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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