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από το πρακτικό της 11
ης

/3-6-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 13
ο
 : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής της Πάτσα Γεωργίας  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 13
ο
 : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής της Πάτσα Γεωργίας  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 28-11-2014 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμό κατάθεσης 486/2014 αγωγή της Γεωργίας 

Πάτσα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας στις 26-6-2015. Με την ανωτέρω αγωγή η ενάγουσα ζητά 

να της καταβάλλει ο Δήμος μας ποσό 5.500,00 Ευρώ για υπηρεσίες υποστήριξης για την υποβολή 

προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Θεσσαλία-Στερεάς 

Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013». 

 

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

πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παραστεί κατά τη δικάσιμο που έχει ορισθεί, εκπροσωπώντας το 

Δήμο και αναπτύσσοντας τους νόμιμους ισχυρισμούς». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Αναστασίου Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Είναι εντελώς 

παράδοξο, ο δήμος να αναθέτει μια εργασία σε έναν ιδιώτη και όταν αυτή η ανάθεση κρίνεται 

παράτυπη ο δήμος να αρνείται την πληρωμή στον ιδιώτη και στην συνέχεια μετά από δικαστική 

επίλυση ο δήμος να αναγκάζεται να πληρώσει (με τόκους) και ο υπεύθυνος που έκανε την παράτυπη 

ανάθεση να μην έχει καμιά συνέπεια». 

 

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 486/2014 αγωγή της Γεωργίας Πάτσα κατά Δήμου Αγιάς, 

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

πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»,  

- την παρατήρηση του μέλους της μειοψηφίας κου Αναστασίου Ιωάννη, 

και μετά από συζήτηση 
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Αποφασίζει ομόφωνα  

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

Δημήτριο (ΑΦΜ: 026882356), με ΑΜ ΔΣΛ 292, κάτοικο Αγιάς, 25
ης

 Μαρτίου 18, να παραστεί 

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

αριθμό κατάθεσης 486/2014 αγωγής της Γεωργίας Πάτσα κατά Δήμου Αγιάς, στη δικάσιμο της 26-

6-2015, ημέρα Παρασκευή 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 95/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Η Προεδρεύουσα       Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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