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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

143/2017 
από το πρακτικό της 26

ης
/22.12.2017 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

  

 

Θέμα 3
ο
 : Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη και αποστολή εξωδίκου σχετικά με τις κατασκηνώσεις Αγίας 

Παρασκευής του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην  Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 22.12.2017, ώρα 5:30 μ.μ. 

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

αριθμό πρωτοκόλλου 13217/18.12.2017 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). 

 

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 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. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 4. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος                              

5. Ριζούλης Στέφανος, μέλος 6. Ιωάννης Αναστασίου, αναπληρωματικό μέλος
1
 

Απόντες 
7. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

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

Μπουρνάκας. 

  

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

                                                 
1 Αναπλήρωσε το τακτικό μέλος της Επιτροπής, Αθανάσιο Τριανταφύλλου. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Θέμα 3
ο
 : Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη και αποστολή εξωδίκου σχετικά με τις κατασκηνώσεις Αγίας 

Παρασκευής του Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, που έθεσε 

υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

«Η κ. Βέρα Παπαδάκη προσλήφθηκε στο Δήμο Αγιάς προκειμένου να παρέχει εργασία στη Δημοτική 

κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής Στομίου το χρονικό διάστημα από 7-07-2017 έως 6-09-2017 , με καθήκοντα 

Τραπεζοκόμου-Εργάτριας γενικών καθηκόντων. Για τις υπηρεσίες της, το μισθό της, τα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις της ενημερώθηκε τόσο τηλεφωνικά από αρμόδιους όσο και κατά την ανάληψη καθηκόντων τα 

οποία αποδέχτηκε στο τόπο παροχής τους, δηλαδή την κατασκήνωση, οπότε και έγινε η σχετική αναγγελία 

πρόσληψης στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη υπάλληλος απ’την έναρξη παροχής εργασίας για 

προσωπικούς της λόγους παρουσίαζε συμπεριφορά που δεν συνάδει με τα καθήκοντα και την εργασία της και 

δημιουργούσε προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης και πολλές φορές έγιναν παρατηρήσεις 

και συστάσεις. Για την απαράδεκτη συμπεριφορά της ασχολήθηκε και το αρμόδιο όργανο της κατασκήνωσης. 

Στη προτροπή για συνετισμό αντέδρασε έντονα και με ύβρεις στους αρμόδιους της κατασκήνωσης. Αποχώρησε 

οικειοθελώς απ’την εργασία της στις 22-08-2017, υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση προς αυτό την ίδια μέρα.  

Μετά από λίγες μέρες ζήτησε την επαναπρόσληψη της η οποία δεν έγινε δεκτή. Η κ.Παπαδάκη απείλησε, ότι 

εάν δεν πληρωθεί μέχρι το πέρας της σύμβασης της θα κλείσει την κατασκήνωση, όπως ανέφερε. Έκτοτε η κ. 

Παπαδάκη προβαίνει σε αβάσιμες, ανυπόστατες και ψευδείς καταγγελίες σε διάφορες υπηρεσίες όπως 

Επιθεώρηση εργασίας, Ι.Κ.Α, Υπουργεία κ.λπ. για συμβάντα και καταστάσεις, που δεν συντρέχουν, δεν 

συνέβησαν και δεν ευσταθούν, προκαλώντας προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης και των 

υπηρεσιών του Δήμου, προσβάλλοντας τη φήμη και την αξιοπιστία της Δημοτικής Κατασκήνωσης και του 

έργου που επιτελείται. 

 

Για τους λόγους αυτούς: 

Να δοθεί η εντολή και η πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο προκειμένου να λάβει γνώση της υπόθεσης, να 

παραδοθούν όλα τα σχετικά έγγραφα και η αλληλογραφία υπηρεσιών, και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της 

κατασκήνωσης να πληροφορηθεί τα γεγονότα που αφορούν την κ. Βέρα Παπαδάκη, ώστε: 

α) να συνταχθεί απαντητική επιστολή σε έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

για τις ψευδείς καταγγελίες της προαναφερόμενης, 

β) να συνταχθεί εξώδικη πράξη-διαμαρτυρία στη κ. Βέρα Παπαδάκη, όπου να αναφέρεται το σύνολο των 

πραγματικών γεγονότων και η ζημία που έχει υποστεί ο Δήμος Αγιάς από τις παράνομες ενέργειες της, τα 

δικαιώματα του δε θα προασπιστεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη για την απαράδεκτη συμπεριφορά της». 

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και Ιωάννης Αναστασίου δήλωσαν ότι είναι θετικοί ως προς το 

να συνταχθεί η απαντητική επιστολή στο έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης και ζήτησαν να τους σταλούν ηλεκτρονικά όλα τα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης. Δεν 

συμφώνησαν όμως με την εξώδικη πράξη διαμαρτυρία και καταψήφισαν.  

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,  

- 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 1ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»,  

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  
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Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
 

1. Δίνουμε την εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Μαντζάνα Χρήστο, 

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

 Μαρτίου 32 – Αγιά, προκειμένου να λάβει γνώση 

της υπόθεσης, να παραδοθούν όλα τα σχετικά έγγραφα και η αλληλογραφία υπηρεσιών, και σε 

συνεργασία με τον Πρόεδρο της κατασκήνωσης να πληροφορηθεί τα γεγονότα που αφορούν την κ. Βέρα 

Παπαδάκη, ώστε: 

Α) να συνταχθεί απαντητική επιστολή σε έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης για τις ψευδείς καταγγελίες της προαναφερόμενης, 

Β) να συνταχθεί εξώδικη πράξη-διαμαρτυρία στη κ. Βέρα Παπαδάκη, όπου να αναφέρεται το 

σύνολο των πραγματικών γεγονότων και η ζημία που έχει υποστεί ο Δήμος Αγιάς απ’τις παράνομες 

ενέργειες της, τα δικαιώματά του δε θα προασπιστεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη για την 

απαράδεκτη συμπεριφορά της. 

 

2. 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.  

 

3. 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.  

 

Μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και Ιωάννης Αναστασίου, για τους λόγους που 

προαναφέρονται. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 143/2017. 

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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