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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

36/2020

από το πρακτικό της 5ης/24.03.20201
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 2ο : Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση προσφυγής Άννας Μπαζούκη και λοιπών (εν συνόλω
5) κατά του Δήμου Αγιάς.
Στην Αγιά, σήμερα Τρίτη 24.03.2020, ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
2864/20.03.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87).
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με τηλεπικοινωνιακά μέσα) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός
υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», με
τις οποίες ορίζεται ότι: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά
περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’
87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης
σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.».
Η συνεδρίαση διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’).
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Θέμα 2 : Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση προσφυγής Άννας Μπαζούκη και λοιπών (εν συνόλω
5) κατά του Δήμου Αγιάς.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Την 25-2-2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμό ΚΛ306/2020 κλήση του β΄ τμήματος του τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, όπου καλούμαστε να παραστούμε στις 14-5-2020 ενώπιον του ανωτέρω
δικαστηρίου για τη συζήτηση της από 26-4-2017 προσφυγής της Άννας Μπαζούκη και λοιπών (εν συνόλω
5) κατά του Δήμου Αγιάς.
Με την ανωτέρω προσφυγή οι προσφεύγοντες ζητούν την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που έχει
επιβληθεί στην ιδιοκτησία τους που βρίσκεται στο οικισμό του Κόκκινου Νερού.
Με την περίπτωση ιθ΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε
όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί
δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους.
Στην παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από Δήμο
ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Στην παρ.1 του άρθρου 57 του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) ορίζεται ότι ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει
αμοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, καθώς και για κάθε δαπάνη
δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε.
Στις παρ.1 έως 3 του άρθρου 58 του Ν.4194/13 ορίζονται τα εξής:
«1. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό
του.
2. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής ή
κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες.
3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης και, σε περίπτωση που
το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις
αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.»
Στο Δήμο μας έχει προκύψει το θέμα της ανωτέρω αγωγής, για το οποίο απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου
δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο, προτείνω την
πρόσληψη ως πληρεξούσιου δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση την Δήμητρα Κουρίτα.
Η δικηγόρος Δήμητρα Κουρίτα, μετά από πρότασή της, πρότεινε ως αμοιβή της για το χειρισμό της ανωτέρω
υπόθεσης το ποσό των 288,00 € με το Φ.Π.Α., το οποίο είναι το προβλεπόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα
Δικηγόρων.
Το ύψος της εν λόγω αμοιβής του θεωρώ ότι είναι εύλογο διότι είναι στα όρια που προβλέπονται από τον
Κώδικα Δικηγόρων.
Για την αντιμετώπιση της δαπάνης αμοιβής του δικηγόρου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση ποσού 18.030,00
ευρώ στον Κ.Α. 02.00.6111 «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2020
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
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Καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:
- Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος της Επιτροπής: «Κατά αρχήν, εύχομαι σε σας και τις οικογένειες σας να τελείτε
υπό άκρα υγεία. Παρόμοιες ευχές και στου υπαλλήλους μας. Είθε να ξεπεράσουμε και αυτή την δαιμονισμένη
απειλή.
Κατά δεύτερον, έρχομαι στο θέμα μας. Τα 2/3 του κειμένου είναι άχρηστες και επαναλαμβανόμενες
πληροφορίες, ενώ δεν αναφέρονται χρήσιμες πληροφορίες για την ουσία της υπόθεσης. Ποιο το ιστορικό
της υπόθεσης που γεννά την ανάγκη πρόσκλησης της κυρίας Τσουκαλά; Απουσιάζει το ιστορικό της
υπόθεσης, η ουσία του θέματος. Θα υπερψηφίσουμε στο θέμα αυτό».
-

Αντώνης Γκουντάρας, Πρόεδρος της Επιτροπής:
«Η διαδικασία που αναγκαστικά ακολουθούμε είναι πρωτόγνωρη και αρκετά δύσκολη, μακάρι να τελειώσει
γρήγορα. Εύχομαι υγεία σε όλους!
Τώρα ως αναφορά τις απορίες και τοποθετήσεις στα θέματα της οικονομικής, έχω να προσθέσω τα
παρακάτω πιστεύοντας ότι θα διευκρινιστούν κάποια ζητήματα.
Η αναγραφή των κείμενων διατάξεων είναι υποχρεωτική και συμβάλει στον έλεγχο της ορθότητας και της
νομιμότητας του κάθε θέματος. Η ουσία αναφέρεται ξεκάθαρα σε κάθε εισήγηση. Στη συγκεκριμένη
υπόθεση, με την προσφυγή τους στα δικαστήρια οι προσφεύγοντες ζητούν την άρση της αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες τους στο Κόκκινο Νερό».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1ε΄ του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου
203 παρ.1 του Ν.4555/18 (Α΄133): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, εδ. ιθ΄ του N.3852/10 (Α’ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,
- τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Α΄ 208): «Κώδικας Δικηγόρων»,
- την υπ’ αριθμ. 277/2995/24-3-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς,
- την από 26-4-2017 προσφυγή της Άννας Μπαζούκη και λοιπών (εν συνόλω 5) κατά του Δήμου Αγιάς,
- την με αριθμό ΚΛ306/2020 κλήση του β΄ τμήματος του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφ ωνα
Α. Αναθέτουμε στη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Δήμητρα Κουρίτα, (ΑΦΜ : 100941141), με ΑΜ
ΔΣΛ 778, κάτοικο Λάρισας, Μ. Αλεξάνδρου 6, τον δικαστικό χειρισμό της προσφυγής των Άννας Μπαζούκη
και λοιπών (εν συνόλω 5) κατά του Δήμου Αγιάς, την οποία προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της
υπόθεσης για να παραστεί ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας στις
14-5-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αγιάς στη συζήτησή της, 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. Εγκρίνουμε την αμοιβή του δικηγόρου, ύψους 288,00€ με το Φ.Π.Α., διότι είναι η προβλεπόμενη νόμιμη
αμοιβή σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων. Η δαπάνη της αμοιβής της δικηγόρου θα βαρύνει τον κ.α.
εξόδων 02.00.6111 «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2020, η οποία έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ. 277/2995/24-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΙ06Ω6Ι-ΤΩΕ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς.
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Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 36/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

