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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 16.04.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 3967 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

68/2021 
από το πρακτικό της 8ης/16.04.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 74/2021 (ΑΔΑ: 91ΓΙΩ6Ι-ΘΦΚ) απόφασης του Δημάρχου Αγιάς σχετικά 

με την εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους Σταυρούλα Γκούμα και Βασίλειο Δημηνίκο για την 

άσκηση ασφαλιστικών μέτρων. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 16.04.2021, ώρα 13:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

3728/12.04.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 12.04.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

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 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) 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’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’)  (ήδη ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19.03.2021 (ΦΕΚ 1076/20.03.2021 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β'). 

 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/404866/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440029/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440029/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440259/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440259/
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Θέμα 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 74/2021 (ΑΔΑ: 91ΓΙΩ6Ι-ΘΦΚ) απόφασης του Δημάρχου Αγιάς σχετικά 

με την εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους Σταυρούλα Γκούμα και Βασίλειο Δημηνίκο για την 

άσκηση ασφαλιστικών μέτρων. 

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν.3463/2010 δεν συμμετείχε στη συζήτηση και στη λήψη 

της απόφασης ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου, σύζυγος της κας Ολυμπίας Κουτσουτάσιου, εκ των ενεργειών 

της οποίας επήλθε η διακοπή των εργασιών και κατά της οποίας απευθύνεται η αίτηση ασφαλιστικών 

μέτρων με αίτημα λήψης προσωρινής διαταγής. 

 

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

Με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής 

κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο 

δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της 

επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή 

του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, προχώρησα ως Δήμαρχος 

στην λήψη της υπ’ αριθμ. 74/2021 (ΑΔΑ: 91ΓΙΩ6Ι-ΘΦΚ) απόφασης με θέμα: «Ορισμός πληρεξουσίου 

Δικηγόρου», με την οποία ανατέθηκε στους δικηγόρους του Πρωτοδικείου Λάρισας: 

α) Γκούμα Σταυρούλα, (ΑΦΜ : 043949608), με ΑΜ ΔΣΛ 549, κάτοικο Λάρισας, Μανωλάκη 9-11 και 

β) Δημηνίκο Βασίλειο (ΑΦΜ: 022092607) με ΑΜ ΔΣΛ 170, κάτοικο Λάρισας, Δευκαλίωνος 12 

η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και κάθε άλλου ένδικου και νόμιμου μέσου που απαιτείται για την 

απρόσκοπτη ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης και βελτίωσης του 

οδοστρώματος και των κρασπεδόρειθρων του παραλιακού δρόμου Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας – Βελίκας, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος για την δημιουργία ατυχημάτων 

 

Προτείνεται η έγκριση της ανωτέρω απόφασης, καθώς και η έγκριση της αμοιβής των δικηγόρων, που 

υπολογίζεται για κάθε δικηγόρο ως εξής: 10 ώρες απασχόλησης * 80 €/h = 800€ πλέον ΦΠΑ έκαστος και 

επιπρόσθετα ποσό 298,84 € έκαστος για διπλότυπα κατάθεσης δικαστικών εγγράφων, ως εύλογη, διότι είναι 

η προβλεπόμενη νόμιμη αμοιβή σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων. 

 

Η δαπάνη αμοιβής των δικηγόρων θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 00-6111 με τίτλο «αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, σε βάρος του οποίου έχει 

διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 2.581,68€ με την υπ’ αριθ. 368/13-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΖΙΩ6Ι-8ΓΗ) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

Δημήτριος Κορδίλας (με αποστολή email):  

«Δεν εγκρίνουμε την απόφασή σας για τον διορισμό δύο μάλιστα δικηγόρων, διότι αγνοήσατε την 

Οικονομική Επιτροπή και δεν υπήρχε κάτι το έκτακτο και επείγον. 

Δεν συμφωνούμε με μία ατέρμονα αντιδικία , εφευρίσκοντας κάθε φορά καινούργια τερτίπια. 

Είναι επιβεβλημένο να εξαντλούμε κάθε ένδικο μέσο όταν πρόκειται για την προστασία των εννόμων 

συμφερόντων του Δήμου. 

Είναι άδικο και ανεπίτρεπτο να εξαντλούμε κάθε ένδικο μέσο για να εξαντλήσουμε πολιτικούς μας αντιπάλους 

όταν καταφανώς έχουν δίκαιο. 

Δεν συμφωνούμε με την παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και ως εκ τούτου δεν σας παρέχουμε τη στήριξή 

μας. 

Ουδέποτε παρεμποδίστηκε η διέλευση κανενός από οποιονδήποτε στο επίμαχο σημείο. Το οδόστρωμα δεν 

είχε κανένα απολύτως πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο. Δημιουργήσατε μείζον θέμα εκεί που δεν υπήρχε  

κανένα. 

Σας καλούμε να αναγνωρίσετε το λάθος σας και να μην παραποιείτε την αλήθεια  η  οποία  ούτως ή άλλως  

γρήγορα  θα αποδειχθεί. 

Σας αφήνουμε στην κρίση των συνδημοτών και επισκεπτών και στην κρίση των ποινικών δικαστηρίων». 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 99 και 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 ι και 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», 

- την άμεση ανάγκη για την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης και συντήρησης του παραλιακού 

δρόμου Αγιοκάμπου – Κ. Σωτηρίτσας – Βελίκας, 

- το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία και θα πρέπει να 

ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί στην άσκηση κάθε ένδικου μέσου για την 

απρόσκοπτη ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών του του έργου αποκατάστασης και 

συντήρησης, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, στην οποία δεν συμμετείχε ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου σε 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν.3463/2010 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 74/2021 (ΑΔΑ: 91ΓΙΩ6Ι-ΘΦΚ) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς σχετικά με 

την εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους Σταυρούλα Γκούμα και Βασίλειο Δημηνίκο για την 

άσκηση ασφαλιστικών μέτρων 

 

Β. Δίνουμε την εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους του Πρωτοδικείου Λάρισας: 

α) Γκούμα Σταυρούλα, (ΑΦΜ : 043949608), με ΑΜ ΔΣΛ 549, κάτοικο Λάρισας, Μανωλάκη 9-11 και 

β) Δημηνίκο Βασίλειο (ΑΦΜ: 022092607) με ΑΜ ΔΣΛ 170, κάτοικο Λάρισας, Δευκαλίωνος 12 

για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και κάθε άλλου ένδικου και νόμιμου μέσου που απαιτείται, καθώς 

και κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των προγραμματισμένων 

εργασιών αποκατάστασης και βελτίωσης του οδοστρώματος και των κρασπεδόρειθρων του παραλιακού 

δρόμου Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας – Βελίκας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλή 

κυκλοφορία των οχημάτων και να αποφευχθεί ο κίνδυνος για την δημιουργία ατυχημάτων. 

 

Γ. Εγκρίνουμε την αμοιβή των δικηγόρων, που υπολογίζεται για κάθε δικηγόρο ως εξής: 10 ώρες 

απασχόλησης * 80 €/h = 800€ πλέον ΦΠΑ έκαστος και επιπρόσθετα ποσό 298,84 € έκαστος για διπλότυπα 

κατάθεσης δικαστικών εγγράφων, ως εύλογη, διότι είναι η προβλεπόμενη νόμιμη αμοιβή σύμφωνα με τον 

Κώδικα Δικηγόρων. 

 

Δ. Η δαπάνη αμοιβής των δικηγόρων θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 00-6111 με τίτλο «αμοιβές νομικών 

και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, σε βάρος του οποίου έχει 

διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 2.581,68€ με την υπ’ αριθ. 368/13-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΖΙΩ6Ι-8ΓΗ) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 

 

Καταψήφισε το μέλος της Επιτροπής: Δημήτριος Κορδίλας για τους λόγους που προαναφέρονται. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 68/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: ΡΗΜ8Ω6Ι-1ΙΣ
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