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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
190/2015
από το πρακτικό της 26ης/17-12-2015 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα ΕΗΔ 2ο :

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής του Βασιλείου Ευθυμίου κατά του
Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 17/12/2015, ώρα 6:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την υπ’
αριθμ. 12742/13-12-2015 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 έξι (6) μέλη:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
3. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος
4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος
5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος
6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
Απόντες
7. Μάρκου Σωτήριος, 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 ΕΗΔ 1ο :

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής του Βασιλείου Ευθυμίου κατά του
Δήμου Αγιάς.

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 Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
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«Το θέμα είχε εισαχθεί για συζήτηση στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου και
αποφασίσθηκε, με την υπ’ αριθμ. 188/2015 απόφαση, η αναβολή της συζήτησή του για την αμέσως επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ώστε να προσκομισθούν επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση.
Στις 13-2-2015 κοινοποιήθηκε στο δήμο μας η με αριθμό κατάθεσης 68/2015 αγωγή του Βασιλείου Ευθυμίου
κατά του Δήμου Αγιάς, η οποία συζητείται στις 22-1-2016 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας. Ζητά με την
αγωγή του να αναγνωριστεί κύριος μιας έκτασης 100 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Πλατάνια» του οικισμού
Κόκκινο Νερό.
Επειδή ο Δήμος μας δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία, θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος
δικηγόρος, ο οποίος θα παραστεί και θα εκπροσωπήσει το Δήμο στη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής».
Ακολούθησαν τοποθετήσεις.
Το μέλος της μειοψηφίας κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Υπερψηφίζουμε με τη
δέσμευση ότι πριν τη δικάσιμο θα ενημερωθούμε ως Οικονομική Επιτροπή από τον προϊστάμενο του
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρο Γκασδράνη».
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,
- τις διατάξεις της του άρθρου 75 παρ. 3 του ν.3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες αποφασίσθηκε
ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. ιε’ του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την με αριθμό κατάθεσης 68/2015 αγωγή του Βασιλείου Ευθυμίου 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 Επιτροπής Αθανάσιου Τριανταφύλλου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε ομόφ ωνα
Α. Δίνουμε την εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Βασιλική
Τσουκαλά, (ΑΦΜ : 042238192), με ΑΜ ΔΣΛ 307, κάτοικο Λάρισας, διεύθυνση Μανωλάκη 9-11, να
παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αγιάς στη συζήτηση της με
αριθμό κατάθεσης 68/2015 αγωγής του Βασιλείου Ευθυμίου κατά Δήμου Αγιάς, στη δικάσιμο της 22-12016, 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 190/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

