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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
141/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22ης/ 12-11-2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 7ο :

Ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων: Αγωγή Δημητρίου Κατσάβα
κατά του Δήμου Αγιάς.

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012, ώρα 9:30πμ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 16187/8-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7)
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
1. Βόγιας Δημήτριος, Μέλος
2. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
2. Συρακούλης Γεώργιος, Μέλος
3. Βατζιάς Αντίγονος, Μέλος
4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
5. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες:
Αγλαΐα Σουφλιού, Αθανασία Μπαρτζώκα και Θεόδωρος Γκασδράνης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:
Θέμα 7ο :

Ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων: Αγωγή Δημητρίου Κατσάβα
κατά του Δήμου Αγιάς.

«Στις 29/8/2011 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αγιάς, η με αριθμό κατάθεσης 8/2012,
αγωγή του Δημητρίου Κατσάβα κατά του Δήμου Αγιάς, ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αγιάς. Η συζήτηση της ανωτέρω αγωγής θα γίνει στις 20/12/2012.
Με την ανωτέρω αγωγή ο ενάγων ζητά να του μειωθεί το καταβαλλόμενο απ’
αυτόν μίσθωμα για το δημοτικό κατάστημα που μισθώνει στη Τοπική Κοινότητα
Μεγαλοβρύσου, από 532,00€ σε 300,00€ μηνιαίως.
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».
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του προέδρου
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. ιε’ του Ν. 3852/2010.
τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
την με αριθμό κατάθεσης 8/2012 αγωγή του Δημητρίου Κατσάβα

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας
κ. Μαντζάνα Χρήστο, ΑΜ. 823 ΔΣΛ, Διεύθυνση 25ης Μαρτίου – Αγιά, να
παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο στη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης
8/2012 αγωγής του Δημητρίου Κατσάβα κατά του Δήμου Αγιάς 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 2012, με τίτλο «Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων», στον οποίο έχει
εγγραφεί πίστωση 25.000,00€ που έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ.13/2012 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 141/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

