
Σελίδα 1 από 3 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Οικονομική Επιτροπή 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αριθμ.πρωτ.: 5460/3-6-2015 

Αριθμός Απόφασης 

92/2015 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης 

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr                 
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από το πρακτικό της 11
ης

/3-6-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 10
ο
 : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση Βογιατζή Μαρία και λοιποί κατά Δήμου 

Αγιάς. 

 

 

Στo Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Τετάρτη 3/6/2015, ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

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

5276/29-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Αντώνη Γκουντάρα, 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 της Επιτροπής κ. Αντώνης Γκουντάρας απουσίαζε λόγω της συμμετοχής του σε 

συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 

1539/29-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Ο Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόριος Καλαγιάς ενημέρωσε εγκαίρως ότι βρίσκεται εκτός Δήμου και θα 

απουσιάσει από τη συνεδρίαση. Για το λόγο αυτό κλήθηκε ο κ. Ιωάννης Αναστασίου, 

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας. 

 

Το μέλος της πλειοψηφίας κ. Βασίλειος Σμυρλής ενημέρωσε εγκαίρως ότι βρίσκεται εκτός Δήμου 

και θα απουσιάσει από τη συνεδρίαση. Για το λόγο αυτό κλήθηκε η κα Γιαννουλέα Χριστίνα, 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας. 

 

Με την παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «2.Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος 

της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου 

το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Αν απουσιάζουν ή 

κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους». 

 

Με δεδομένα τα παραπάνω, καθώς και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει μέλος της πλειοψηφίας στην 

Οικονομική Επιτροπή που να έχει εκλεγεί με περισσότερες ψήφους, αφού όλα τα μέλη είχαν εκλεγεί 

με ισάριθμες ψήφους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.142/2014 (ΑΔΑ: 6Ξ0ΠΩ6Ι-ΣΒΥ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, το Σώμα προχώρησε σε κλήρωση μεταξύ των: α) Γιαννουλέα 

Χριστίνας, β) Μάρκου Σωτήριου και γ) Ριζούλη Στέφανου. Από την κλήρωση προέκυψε ως 

προεδρεύουσα η κα Γιαννουλέα Χριστίνα.  
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Μετά από τα παραπάνω η προεδρεύουσα κα Γιαννουλέα Χριστίνα αφού διαπίστωσε τη νόμιμη 

απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:  

Παρόντες 

1. Γιαννουλέα Χριστίνα, Προεδρεύουσα 2. Αναστασίου Ιωάννης, Αναπληρωματικό Μέλος 

3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 

5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος  

Απόντες 
6. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

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

Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού κ. Θεόδωρος Γκασδράνης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής κα Αγλαΐα Σοφλιού.  

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 10
ο
 : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση Βογιατζή Μαρία και λοιποί κατά Δήμου 

Αγιάς. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού κ. Θεόδωρος Γκασδράνης, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

«Στις 14/12/2011 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αγιάς, η με αριθμό κατάθεσης 45/2011, αγωγή των: α) 

Μαρίας Βογιατζή, β) Χρήστου Βαρδάτσικου, γ) Βασίλειου Καστρινού, δ) Παναγιώτας Σαγγάρη, ε) 

Ρίζου Καστρινού, στ) Ελένης Βαρδάτσικου, ζ) Ευαγγελής Πασιά, η) Βασιλικής Γκαραγκάνη, θ) 

Χριστίνας Γιακουβή και ι) Τριανταφυλλιάς Κατσιάβα κατά του πρώην Δήμου Ευρυμενών και τώρα 

πλέον Δήμου Αγιάς, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ολύμπου. Η συζήτηση της ανωτέρω αγωγής θα 

γινόταν στις 15/2/2012. Μετά από συνεχείς αναβολές η συζήτησή της ματαιώθηκε. 

 

Στις 25-11-2014 μας κοινοποιήθηκε κλήση για συζήτηση της ανωτέρω αγωγής στις 27-1-2015, 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας, η οποία και πάλι ματαιώθηκε λόγω των βουλευτικών εκλογών.  

 

Στις 26-3-2015 μας κοινοποιήθηκε νέα κλήση (αριθμό κατάθεσης 46/2015) για συζήτηση της ανωτέρω 

αγωγής στις 16-6-2015 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας. Με την ανωτέρω αγωγή ο ενάγοντες 

ζητούν να τους καταβάλλει ο Δήμος μας συνολικό ποσό 75.843,74€ για δεδουλευμένα τους στον πρώην 

Δήμο Ευρυμενών, κατόπιν ατομικών συμβάσεων παροχής εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που 

είχαν συνάψει με τον προαναφερόμενο Δήμο. 

 

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

πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παραστεί κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής και θα 

εκπροσωπήσει το Δήμο αναπτύσσοντας τους νόμιμους ισχυρισμούς του Δήμου». 

 

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

Πολιτισμού, 

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

- την με αριθμό κατάθεσης 45/2011 αγωγή των Μαρίας Βογιατζή και λοιποί κατά Δήμου Αγιάς  
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- την με αριθμό κατάθεσης 46 /2015 κλήση προς συζήτηση των Μαρίας Βογιατζή και λοιποί κατά 

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 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Τσουκαλά 

Βασιλική, ΑΦΜ: 042238192, με ΑΜ ΔΣΛ 307, διεύθυνση Μανωλάκη 9-11-Λάρισα, να παραστεί 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου  Λάρισας και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αγιάς στη συζήτηση της με 

αριθμό κατάθεσης 45/2011 αγωγής των Μαρίας Βογιατζή και λοιποί κατά Δήμου Αγιάς(μετά από 

την με αριθμό κατάθεσης 46/2015 κλήση προς συζήτηση), στη δικάσιμο της 16-6-2015, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 9:00 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. 

 

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 92/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Η Προεδρεύουσα       Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

ΑΔΑ: 72Δ1Ω6Ι-ΨΑΔ


		2015-06-04T21:11:11+0300
	Athens




