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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
187/2015
από το πρακτικό της 25ης/14-12-2015 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 10ο :

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση έφεσης της Δήμητρας Αλεξανδρή κατά του
Δήμου Αγιάς και κατά της υπ’ αριθμ.800/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού
Εφετείου Λάρισας.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 14/12/2015, ώρα 6:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 12660/10-12-2015 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. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος
3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος
4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος
5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος
6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
7. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος
Παπακώστας.
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν αλλά δικαιολογημένα απουσίαζαν η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Αγλαΐα Σοφλιού και ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης.
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 10ο :

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση έφεσης της Δήμητρας Αλεξανδρή κατά του
Δήμου Αγιάς και κατά της υπ’ αριθμ.800/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού
Εφετείου Λάρισας.
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Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός,
που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«Στις 18-11-2013 κοινοποιήθηκε στο δήμο μας η από 27-6-2013 αίτηση ακύρωσης της Δήμητρας Αλεξανδρή
κατά του Δήμου Αγιάς, η οποία συζητήθηκε στις 18-12-2014 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου
Λάρισας.
Με την υπ’ αριθμ.200/2013(ΑΔΑ:ΒΛΓΓΩ6Ι-9Ο7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε η εντολή και
πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Καλαγιά Γρηγόρη να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο μας στη
συζήτησή της.
Την 13-7-2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η από 30-4-2015 έφεση της Δήμητρας Αλεξανδρή κατά του
Δήμου Αγιάς και κατά της υπ’ αριθμ. 800/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, η
οποία συζητείται στις 13-1-2016 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Επειδή ο Δήμος μας δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία, θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος
δικηγόρος, ο οποίος θα παραστεί και θα εκπροσωπήσει το Δήμο μας στη συζήτηση της ανωτέρω έφεσης».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις.
Τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς (Αντιπρόεδρος) και Αθανάσιος Τριανταφύλλου δήλωσαν στην
τοποθέτησή τους:
«Εμείς καταψηφίζουμε διότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην εισήγηση θεωρούμε ότι δεν επαρκούν
στο να διαμορφώσουμε άποψη για το θέμα».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του :

«Από τη μια υπάρχει η ευθύνη της Διοίκησης και των υπαλλήλων. Από την άλλη όμως υπάρχει η ευθύνη
του δημοτικού Συμβούλου. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Παίρνουμε την εισήγηση τέσσερις μέρες
πριν από τη συνεδρίαση και έχουμε μια απορία για το θέμα. Είναι υποχρέωσή μας, ως δημοτικοί
Σύμβουλοι, εφόσον δεν μας ικανοποιεί η εισήγηση να ζητήσουμε συμπληρωματικά στοιχεία. Για να
λήξει επιτέλους αυτή η ιστορία για το αν η εισηγήσεις είναι επαρκής ή όχι».

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.200/2013(ΑΔΑ:ΒΛΓΓΩ6Ι-9Ο7) απόφασή της με θέμα : «Έγκριση της υπ’ αριθμ.149/2013
(ΑΔΑ: ΒΛ12Ω6Ι-ΔΚΖ) απόφασης του Δημάρχου με θέμα: “Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: στη
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης της Δήμητρας Αλεξανδρή κατά του Δήμου Αγιάς, ενώπιον του Τριμελούς
διοικητικού Εφετείου Λάρισας”»,
- την από 30-4-2015 έφεση της Δήμητρας Αλεξανδρή κατά του Δήμου Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ. 2/2015 (ΑΔΑ: ΒΧΩ7Ω6Ι-Α56) απόφασή της με θέμα: «Έγκριση 1ης διάθεσης πιστώσεων
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Καλαγιά Γρηγόριο,
(ΑΦΜ: 044471145), με ΑΜ ΔΣΛ 426, διεύθυνση Λαρίσης 7 - Αγιά, να παραστεί ενώπιον του Ε΄ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αγιάς στη συζήτηση της από 30-4-2015
έφεσης της Δήμητρας Αλεξανδρή κατά του Δήμου Αγιάς και κατά της υπ’ αριθμ. 800/2014 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, στη δικάσιμο της 13-1-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ., 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 το ανωτέρω δικόγραφο.
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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 2015, με τίτλο: «Αμοιβές νομικών &
συμβολαιογράφων», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 9.000,00€ που έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ. 2/2015
(ΑΔΑ: ΒΧΩ7Ω6Ι-Α56) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και Αθανάσιος Τριανταφύλλου για τους λόγους
που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 187/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Η Οικονομική Επιτροπή
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

