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συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 9
ο
 : Έγκριση της υπ’ αριθμ.391/2015 (ΑΔΑ: ΩΧ4ΘΩ6Ι-5ΘΒ) απόφασης του Δημάρχου σχετικά με 

την εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Μπουρνούδη Βασιλική να γνωμοδοτήσει για 

την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 107/2015 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Καρδίτσας. 

 

 

Στo Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 9/11/2015, ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11247/5-11-

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. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος 4. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

5. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος  

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, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

Θεόδωρος Γκασδράνης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής Αγλαΐα Σοφλιού. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 9
ο
 : Έγκριση της υπ’ αριθμ.391/2015 (ΑΔΑ: ΩΧ4ΘΩ6Ι-5ΘΒ) απόφασης του Δημάρχου σχετικά με 

την εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Μπουρνούδη Βασιλική να γνωμοδοτήσει για 

την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 107/2015 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Καρδίτσας. 

 

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

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

 

«Με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος 

ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί 

να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη 

συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, προχώρησα ως Δήμαρχος 

στην λήψη της υπ’ αριθμ. 391/2015 (ΑΔΑ: ΩΧ4ΘΩ6Ι-5ΘΒ) απόφασης με θέμα: «Ορισμός πληρεξουσίου 

Δικηγόρου», με την οποία δίνεται  εντολή και πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας 

Μπουρνούδη Βασιλική, με ΑΜ ΔΣΛ 1165, κάτοικο Λάρισας – Παπαναστασίου 53 -  να γνωμοδοτήσει για την 

άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 107/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας. 

 

Σας καλώ για την έγκριση της παραπάνω απόφασης Δημάρχου». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος δήλωσαν τα εξής: 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, 

- την υπ’ αριθμ. 391/2015 (ΑΔΑ: ΩΧ4ΘΩ6Ι-5ΘΒ)απόφαση του Δημάρχου Αγιάς, 

- τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτ. ιε’ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

- 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. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 391/2015 (ΑΔΑ: ΩΧ4ΘΩ6Ι-5ΘΒ) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς, με θέμα: 

«Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου», με την οποία δίνεται  εντολή και πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο του 

Πρωτοδικείου Λάρισας Μπουρνούδη Βασιλική (ΑΦΜ: 111255910), με ΑΜ ΔΣΛ 1165, κάτοικο Λάρισας, 

Παπαναστασίου 53, να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 107/2015 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας. 

 

 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 164/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος    Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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