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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

138/2017 
από το πρακτικό της 25

ης
/4.12.2017 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

  

 

Θέμα 6ο: Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σε θέμα της υπηρεσίας δόμησης μετά από αίτηση 

του Αντωνίου Μπεϊνά. 

 

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 04.12.2017, ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική 

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

12610/30.11.2017 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. Γρηγόριος Καλαγιάς, Αντιπρόεδρος 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος                               4. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 

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

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Θεόδωρος Γκασδράνης, Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού και η Ευμορφία Ντουλούλη, μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Θέμα 6ο: Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σε θέμα της υπηρεσίας δόμησης μετά από αίτηση 

του Αντωνίου Μπεϊνά. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Γκασδράνης, Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

«Την 1-11-2017 κατατέθηκε στην Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Αγιάς η με αριθμ.πρωτ. 1062/1-11-2017 

αίτηση του Μπεϊνά Αντωνίου σύμφωνα με την οποία ζητούσε γραπτή απάντηση από την υπηρεσία αν μπορεί 

ως μισθωτής να βγάλει οικοδομική άδεια. 

 

Με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 1079/3-11-2017 έγγραφό της η υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγιάς ζητά να ορισθεί 

πληρεξούσιος δικηγόρος που θα γνωμοδοτήσει για τα θέματα που ορίζει, ώστε στη συνέχεια να απαντήσει στον 

αιτούντα. 

 

Συνημμένα σας προσκομίζουμε την αίτηση του κ. Μπεϊνά Α., το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και το 

έγγραφο της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Αγιάς». 

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Το μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Τριανταφύλλου δήλωσε «Παρών». 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. ιε’ του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 7/2017 (ΑΔΑ: 6ΣΗΜΩ6Ι-ΜΒΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση 1
ης

 διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1079/3-11-2017 έγγραφο της  υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγιάς, 

- την με αριθμ. πρωτ. 1062/1-11-2017 αίτηση του Μπεϊνά Αντωνίου, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Α. Αναθέτουμε στη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Βασιλική Τσουκαλά, (ΑΦΜ : 042238192), με 

ΑΜ ΔΣΛ 307, κάτοικο Λάρισας, διεύθυνση Μανωλάκη 9-11, την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τα 

θέματα που αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 1062/1-11-2017 αίτηση του Μπεϊνά Αντωνίου, καθώς και 

στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 1079/3-11-2017 έγγραφο της  υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγιάς. 

 

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 2017, με τίτλο: «Αμοιβές νομικών & 

συμβολαιογράφων», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 13.500,00€ που έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ. 

7/2017 (ΑΔΑ: 6ΣΗΜΩ6Ι-ΜΒΕ) 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. 

 

Δήλωσε «Παρών» και μειοψήφισε το μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Τριανταφύλλου. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 138/2017. 

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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