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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 23.10.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 10824 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

127/2020 
από το πρακτικό της 21ης/23.10.2020 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση έφεσης Βασιλείου Λιάκου κατά Δήμου Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 23.10.2020, ώρα 10:00 π.μ., στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», 

συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020) η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020 και μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 

10621/19.10.2020 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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σμυρλής Βασίλειος1 αναπληρωματικό μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος2 αναπληρωματικό μέλος  

  

Απόντες 

8. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 9. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

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

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων 

των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020. 

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Αστέριο Τσιώνη. 
2 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα 

εξής: 

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει 

να συζητηθεί κατά προτεραιότητα λόγω προθεσμίας και αφορά στον ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου: 

Υπόθεση έφεσης Βασιλείου Λιάκου κατά Δήμου Αγιάς. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι 

δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στον αφορά στον ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση 

έφεσης Βασιλείου Λιάκου κατά Δήμου Αγιάς, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση έφεσης Βασιλείου Λιάκου κατά Δήμου Αγιάς. 

 

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

 

Στις 10-11-2020 συζητείται, κατόπιν αναβολής της δικασίμου της 11-2-2020, ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Λάρισας (ως Δευτεροβάθμιο-Τακτική Διαδικασία) έφεση του Βασιλείου Λιάκου του 

Νικολάου εναντίον του Δήμου Αγιάς και κατά της υπ’ αριθμ. 60/2017 οριστικής απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Λάρισας (Τακτική Διαδικασία). 

 

Με την άνω υπ’ αριθμ. 60/2017 προσβαλλόμενη απόφαση, έγινε δεκτή η με αρ. κατ. 433/2014 ανακοπή του 

Δήμου Αγιάς κατά του Βασιλείου Λιάκου, για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 1113/2014 διαταγής πληρωμής 

του Ειρηνοδίκη Λάρισας. 

 

Με την περίπτωση ιδ΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η  Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί 

στον δήμο δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε 

δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα 

του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου 

ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

  

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 έφεσης, 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  Βασιλική Τσουκαλά. 

 

Η δικηγόρος Βασιλική Τσουκαλά, μετά από πρότασή της, πρότεινε ως αμοιβή της για το χειρισμό της 

ανωτέρω υπόθεσης το ποσό των 176,05 € 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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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.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 άρθρου 72 παρ. 1, εδάφιο ιδ΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Α΄ 208): «Κώδικας Δικηγόρων», 

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

- την υπ’ αριθμ. 684/10841/23-10-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

- την με αριθμό κατάθεσης 223/2019 έφεση του Βασιλείου Λιάκου κατά του Δήμου Αγιάς και κατά της 

υπαριθμ.67/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας. 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Αναθέτουμε στη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Βασιλική Τσουκαλά, (ΑΦΜ : 042238192), με 

ΑΜ ΔΣΛ 307, κάτοικο Λάρισας, Μανωλάκη 9-11,  τον δικαστικό  χειρισμό της έφεσης του Βασιλείου 

Λιάκου κατά του Δήμου Αγιάς, την οποία προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης για να 

παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας στις 10-11-2020 και να εκπροσωπήσει το Δήμο 

Αγιάς στη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 223/2019 έφεσης του Βασιλείου Λιάκου κατά του Δήμου 

Αγιάς και κατά της υπ’ αριθμ.67/2017 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας, 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 176,05€ 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. 684/10841/23-10-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 

 

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» και να κοινοποιηθεί στο 

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 127/2020. 

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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