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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 4
ης

/24-2-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα ΕΗΔ 1
ο
 : Εντολή ανάθεσης σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την 

αναγκαστική είσπραξη των οφειλών του Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Σκλήθρου. 

 

 

Στo Δημαρχείο Αγιά, σήμερα Τρίτη 24/2/2015, ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

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

1718/20-2-2015 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. 

 

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόριος Καλαγιάς λόγω της δικαιολογημένης 

απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής κου Αντώνη Γκουντάρα. 

 

Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:  

Παρόντες 

1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος 

3. Μάρκου Σωτήριος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 

5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος  

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

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος 

Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Λέτσιος, ο 

Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος.  

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα ΕΗΔ 1
ο
 : Εντολή ανάθεσης σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την 

αναγκαστική είσπραξη των οφειλών του Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Σκλήθρου. 
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Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 

75 του Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

«Ο Δήμος Αγιάς εκμισθώνει στον Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σκλήθρου την εκμετάλλευση του 

Δημοτικού δάσους Σκλήθρου. Ο προαναφερόμενος μισθωτής οφείλει καθυστερημένα μισθώματα, 

καθώς και οφειλές που προκύπτουν σύμφωνα με τους βεβαιωτικούς καταλόγους υλοτομίας του 

ανωτέρω δάσους, που ανέρχονται στο ποσό των  82.009,86 Ευρώ και που παρά τις οχλήσεις της 

αρμόδιας υπηρεσίας αρνείται μέχρι και σήμερα να καταβάλει. 

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

πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα ερευνήσει τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία του Δασικού 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκλήθρου και θα γνωμοδοτήσει για την απαιτούμενη διαδικασία ώστε η 

αρμόδια υπηρεσία να προβεί στα απαραίτητα και προβλεπόμενα αναγκαστικά μέσα είσπραξης της 

παραπάνω οφειλής». 

 

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

- τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες αποφασίσθηκε η 

συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. ιε’ του Ν. 3852/2010, 

- το μισθωτήριο συμβόλαιο του Δήμου, καθώς και τους βεβαιωτικούς καταλόγους υλοτομίας με 

τον προαναφερόμενο οφειλέτη, 

- την υπαριθμ. 2/2015 (ΑΔΑ: ΒΧΩ7Ω6Ι-Α56) απόφασή της με θέμα: «Έγκριση 1
ης

 διάθεσης 

πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015», 

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Μαντζάνα 

Χρήστο, (ΑΦΜ: 111250360), με ΑΜ ΔΣΛ 823 και διεύθυνση 25ης Μαρτίου - Αγιά, να ερευνήσει 

τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία του Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκλήθρου και να 

γνωμοδοτήσει για την απαιτούμενη διαδικασία ώστε η αρμόδια υπηρεσία να προβεί στα απαραίτητα 

και προβλεπόμενα αναγκαστικά μέσα είσπραξης της παραπάνω οφειλής. 

 

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. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Αντιπρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: Ω74ΝΩ6Ι-ΗΧ5


		2015-02-28T12:21:16+0200
	Athens




