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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.01.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 816 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr                 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

8/2020 
από το πρακτικό της 1ης/29.01.2020 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 8ο : Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το κληροδότημα Αντωνίου 

Πατσιαβούρα. 

 

 

Στην Αγιά (Αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Τετάρτη 29.01.2020, ώρα 17:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

652/25.01.2020 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. Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος                                                 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος 

5. Μπατζιόλας Ζάχος, μέλος                                                 6. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος                                               

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Υπηρεσιακός Παράγοντας: Ιωάννης Σπανός. 

  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 8ο : Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το κληροδότημα Αντωνίου 

Πατσιαβούρα. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 1388/120629/ 18-07-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδος Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών το οποίο κοινοποιήθηκε  στο Δήμο Αγιάς 

ζητήθηκαν απαντήσεις σχετικά με περιουσιακά στοιχεία του κληροδοτήματος ''ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ''. Ορισμένα εξ αυτών διατέθηκαν στο τέως δημοτικό σχολείο Μεταξοχωρίου και νυν υπό 

διαχείριση Δήμου Αγιάς και ορισμένα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεταξοχωρίου. Επειδή η από 29-06-

1966 διαθήκη ορίζει ότι σε περίπτωση διάλυσης του προαναφερόμενου Αγροτικού Συνεταιρισμού όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία κληρονομιάς περιέρχονται κατά τη διαθήκη στη τότε Κοινότητα Μεταξοχωρίου και 

επομένως στο Δήμο Αγιάς και αυτό άλλωστε επισημαίνει και το έγγραφο της Αποκεντρωμένης διοίκησης 

της διεύθυνσης Κοινωφελών περιουσιών, σχετικά με το Κληροδότημα Αντωνίου Πατσιαβούρα. 

 

Επειδή είναι απαραίτητο να δοθεί εντολή σε δικηγόρο να γνωματεύσει τόσο για τα περιουσιακά στοιχεία 

που σύμφωνα με διάταξη της διαθήκης ο Δήμος Αγιάς άμεσα εμπλέκεται αλλά και με εκείνα τα 

περιουσιακά στοιχεία που η διάταξη διαθήκης τον καθιστά εμπλεκόμενο υπό αίρεση και τις ενέργειες που 

πρέπει να γίνουν τόσο για την ενημέρωση της αρμόδιας διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όσο 

και για την εκπλήρωση της βούλησης του διαθέτη βάσει της από 29-06-1966 διαθήκης του. 

 

Επειδή θα πρέπει να ακυρωθεί η με αριθμ. 138/2019 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Αγιάς, 

όπως αυτή προκύπτει από το πρακτικό της 23ης/ 19.12.2019 τακτικής της συνεδρίασης, καθόσον η 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου θα πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο των διατάξεων διάθεσης της 

διαθήκης του Αντωνίου Πατσιαβούρα, ήτοι σε περιουσιακά στοιχεία στα οποία ο Δήμος Αγιάς εμπλέκεται 

άμεσα αλλά και σε εκείνα που πιθανώς να εμπλακεί στο μέλλον ή έχει έννομο συμφέρον να ενεργήσει. 

 

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. 

Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με 

μηνιαία αντιμισθία.. 

 

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 του ανωτέρω κληροδοτήματος, για το οποίο απαιτείται η πρόσληψη 

δικηγόρου που θα γνωμοδοτήσει σχετικά με τα περιουσιακά του στοιχεία και επειδή δεν έχουν προσληφθεί 
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δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο Δήμο, προτείνω την πρόσληψη ως δικηγόρου για την ανωτέρω 

υπόθεση τον Μαντζάνα Χρήστο. 

 

Ο δικηγόρος Μαντζάνας Χρήστος, μετά από πρότασή του, πρότεινε ως αμοιβή του για την παροχή 

γνωμοδότησης το ποσό των 160,00 ευρώ 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. 

 

 

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 72 παρ.1 περ. ιθ΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1 περ. ε΄ 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 ν.4194/13 (Α΄ 208): «Κώδικας Δικηγόρων.», 

- την υπ’ αριθμ. 138/2019 (ΑΔΑ: 7887Ω6Ι-ΒΑΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με 

θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για χορήγηση νομικής γνωμοδότησης σχετικά με περιουσιακά στοιχεία του 

κληροδοτήματος «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ», 

- το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο Δήμο, 

- τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου  στον ΚΑ 02.00.6111 

«αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020,  

- την υπ’ αριθμ. 116/27-01-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 138/2019 (ΑΔΑ: 7887Ω6Ι-ΒΑΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αγιάς με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για χορήγηση νομικής γνωμοδότησης σχετικά με περιουσιακά 

στοιχεία του κληροδοτήματος «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ», για του λόγους που προαναφέρονται. 

 

Β. Αναθέτουμε  στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Χρήστο Μαντζάνα, (ΑΦΜ : 111250360), με 

ΑΜ ΔΣΛ 823, κάτοικο Αγιάς, διεύθυνση 25ης Μαρτίου 32,  να γνωματεύσει τόσο για τα περιουσιακά 

στοιχεία του κληροδοτήματος ''ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ'', που σύμφωνα με διάταξη της διαθήκης ο 

Δήμος Αγιάς άμεσα εμπλέκεται, αλλά και με εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που η διάταξη διαθήκης τον 

καθιστά εμπλεκόμενο υπό αίρεση και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τόσο για την ενημέρωση της 

αρμόδιας διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όσο και για την εκπλήρωση της βούλησης του 

διαθέτη βάσει της από 29-06-1966 διαθήκης του Αντωνίου Πατσιαβούρα. 
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Γ. Εγκρίνουμε την αμοιβή του δικηγόρου, ύψους 160,00€ με το Φ.Π.Α., ως εύλογη διότι είναι η 

προβλεπόμενη νόμιμη αμοιβή σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων. Η δαπάνη της αμοιβής της δικηγόρου 

θα βαρύνει τον κ.α. εξόδων 00.6111 «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2020, η οποία έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ. 116/27-01-2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 

 

Δ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο 

Τμήμα Οικονομικών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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