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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 24ης/01-12-2015 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 4ο :

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση ανακοπής του Ευθυμίου Πλατσά κατά Δήμου
Αγιάς και κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 554/1528/207712/13-10-2014 Π.Δ.Α. του Δασάρχη
Αγιάς.

Στo Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Τρίτη 01/12/2015, ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12301/2711-2015 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 έξι (6) μέλη:
Παρόντες
1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
2. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος
3. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος
4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος
5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος
6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
Απόντες
7. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος1
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε η υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικών Υπηρεσιών Ορφανουδάκη Βικτώρια.
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 4ο :

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση ανακοπής του Ευθυμίου Πλατσά κατά Δήμου
Αγιάς και κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 554/1528/207712/13-10-2014 Π.Δ.Α. του Δασάρχη
Αγιάς.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«Στις 24-11-2014 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αγιάς η με αριθμό κατάθεσης 1079/2014 ανακοπή του Ευθυμίου
Πλατσά κατά Δήμου Αγιάς και κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 554/1528/207712/13-10-2014 Π.Δ.Α. του δασάρχη
Αγιάς, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας. Η συζήτηση της ανωτέρω ανακοπής θα γινόταν στις
27-3-2015 και μετά από αναβολή στις 25-9-2015, η οποία και πάλι ματαιώθηκε λόγω των βουλευτικών
εκλογών.
1

Απουσίαζε νόμιμα λόγω της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα.
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Στις 24-11-2015 μας κοινοποιήθηκε κλήση (αριθμός κατάθεσης 980/2015) για συζήτηση της ανωτέρω
ανακοπής στις 4-12-2015 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας. Με την ανωτέρω ανακοπή ο
ανακόπτων ζητά να ακυρωθεί το ανωτέρω Π.Δ.Α..
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 ανακοπής και θα εκπροσωπήσει το Δήμο
αναπτύσσοντας τους νόμιμους ισχυρισμούς του Δήμου».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις.
Το μέλος της μειοψηφίας κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του:
«Αναφορικά με τον ορισμό δικηγόρων, ιδίως με τα πρωτόκολλα αποβολής της Μελιβοίας, αναφερόμαστε
σε προγενέστερη τοποθέτησή μας την οποία επικαλούμαστε και παρακαλούμε να καταγράψετε αυτολεξεί.
Κατά την άποψή μας η αρμοδιότητα και η ευθύνη των δικαστικών υποθέσεων που αναφύονται σε σχέση με
τον Δήμο είναι θέμα που αφορά την οικονομική επιτροπή στο σύνολο της κάθε υπόθεσης.
Θεωρώ δηλαδή ότι η αρμοδιότητα της δεν περιορίζεται και δεν εξαντλείται στον διορισμό δικηγόρου και
μόνο, αφήνοντας δηλαδή τη χάραξη της υπερασπιστικής γραμμής, την αξιολόγηση των δεδομένων της
υπόθεσης, την επιλογή του μάρτυρα ή των μαρτύρων που θα υπερασπισθούν την υπόθεση, σε άλλα πρόσωπα ή
όργανα.
Ποια άραγε και από πού προκύπτει η αρμοδιότητα των άλλων και η αναρμοδιότητα της Οικονομικής
Επιτροπής;
Θεωρώ επίσης ανεπίτρεπτη τόσο τη μη συμμετοχή, τη μη παρακολούθηση, αλλά και την έλλειψη
στοιχειώδους ενημέρωσης της Οικονομικής Επιτροπής, για την πορεία και την έκβαση δικαστικών υποθέσεων.
Εν τέλει για την κακή έκβαση μιας δίκης για τον Δήμο ποιος απολογείται και σε ποιόν;
Υπό την έννοια αυτή και με δεδομένο το ελλιπές της εισήγησης που μας δώσατε, αφού απ’ αυτή δεν
προκύπτει η θέση του Δήμου απέναντι στον κ. Πλατσά, καταψηφίζουμε.
Με αίτησή μας θα ζητήσουμε να μας ενημερώσετε πλήρως για το σύνολο των θεμάτων που απασχόλησαν
δικαστικά τον Δήμο μας και τα σχετικά, ώστε να έχουμε την πραγματική εικόνα.
Γενικώς εν λευκώ και αορίστως δεν εξουσιοδοτούμε κανέναν και για τίποτα».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και 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 1079/2014 ανακοπή του Ευθυμίου Πλατσά κατά Δήμου Αγιάς και κατά του
υπ’ αριθμ. πρωτ. 554/1528/207712/13-10-2014 Π.Δ.Α. του δασάρχη Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ. 36/2015 (ΑΔΑ: ΒΜ8ΠΩ6Ι-ΣΟΛ) απόφασή της με θέμα: «Ορισμός πληρεξουσίου
δικηγόρου: Υπόθεση ανακοπής του Ευθυμίου Πλατσά κατά Δήμου Αγιάς και κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ.
554/1528/207712/13-10-2014 Π.Δ.Α. του Δασάρχη Αγιάς», η οποία δεν εκτελέσθηκε αφού η συζήτηση
της ανωτέρω ανακοπής ματαιώθηκε λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 20ης
Σεπτεμβρίου 2015,
- την υπ’ αριθμ. 2/2015 (ΑΔΑ: ΒΧΩ7Ω6Ι-Α56) απόφασή της με θέμα: «Έγκριση 1ης διάθεσης πιστώσεων
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»,
- την αρνητική ψήφο των μελών της Επιτροπής κ.κ. Καλαγιά Γρηγόριου και Τριανταφύλλου Αθανάσιου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Γεωργοβίτσα
Δημήτριο, (ΑΦΜ: 026882356), με ΑΜ ΔΣΛ 426, διεύθυνση 25ης Μαρτίου 18-Αγιά, να παραστεί ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αγιάς στη συζήτηση της με αριθμό
κατάθεσης 1079/2014 ανακοπής του Ευθυμίου Πλατσά κατά του Δήμου Αγιάς και του υπ’ αριθμ.
1528/207712/554/2014 Π.Δ.Α. του Δασάρχη Αγιάς, στη δικάσιμο της 4-12-2015, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 9:00 π.μ., ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, να καταθέσει προτάσεις και κάθε άλλο
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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.
Μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος για τους
λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 173/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Αντιπρόεδρος

Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

