
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αγιά 24-6-2021 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμ.πρωτ. 207 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2021 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου. 

 

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 

Έχοντας λάβει υπόψη : 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, εδ. ιη΄,ιθ΄ και παρ. 2 του Ν. 

3852/2010 

2. τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 

3. το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία 

αντιμισθία και θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος 

θα γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της 

923/2021 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. 

4. το άρθρο 281 του Ν.3463/06 

5. την περιπτ. ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 

6. τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) 

7. 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   

8. την αριθμ. 68/2021 (ΑΔΑ: ΡΗΜ8Ω6Ι-1ΙΣ) με θέμα: «Έγκριση της υπ’ 

αριθμ. 74/2021 (ΑΔΑ: 91ΓΙΩ6Ι-ΘΦΚ) απόφασης του Δημάρχου Αγιάς 

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

ασφαλιστικών μέτρων.» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Αναθέτει στους δικηγόρους του Πρωτοδικείου Λάρισας: 

α) Γκούμα Σταυρούλα, (ΑΦΜ : 043949608), με ΑΜ ΔΣΛ 549, κάτοικο 

Λάρισας, Μανωλάκη 9-11Α και 

 

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

Λάρισας, Δευκαλίωνος 12 

 

να παραστούν και εκπροσωπήσουν πλήρως το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«Δήμος Αγιάς» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας 

(Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων) κατά την δικάσιμο της 25ης Ιουνίου 

2021 (με αριθμό πινακίου 3), ή σε οιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή 

επανάληψη αυτής δικάσιμο, κατά την οποία εκδικάζεται η από 08-04-2021 

και με αριθ. κατάθεσης 923/2021 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ», που εδρεύει στην δ.ε. 

Αγιάς επί της οδού Καλυψώς αριθ. 27 και εκπροσωπείται νόμιμα, με 

Α.Φ.Μ. 099711740/Δ.Ο.Υ. Λάρισας κατά των 1) Αθανασίου 

Κουτσουτάσιου, κατοίκου Λάρισας επί της οδού Καραγάτση αρ. 5 και 2) 

Ολυμπίας Κουτσουτάσιου, κατοίκου Λάρισας επί της οδού Δροσίνης αρ. 

8α. 

Σε καθένα εξ αυτών, μεμονωμένα ή από κοινού ενεργώντας, δίνει την 

εντολή να καταθέσει σημειώματα μετά φακέλου σχετικών (αποδεικτικών 

και διαδικαστικών εγγράφων), υπομνήματα και κάθε άλλο νομιμοποιητικό 

έγγραφο, εξετάσει μάρτυρες, προβάλει ενστάσεις και ισχυρισμούς σχετικά 
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με την ανωτέρω υπόθεση και ενεργήσει οποιαδήποτε πράξη απαιτείται για 

την ολοκλήρωση της εκπροσώπησης και την προάσπιση των συμφερόντων 

του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Αγιάς» διεκπεραιώνοντας όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται στον Κ.Πολ.Δ. και στο νόμο, 

ακόμη και εκείνων που δεν μνημονεύονται ρητά στη παρούσα, για την 

εκτέλεση όλων και οποιασδήποτε από τις παραπάνω εντολές, 

αναγνωρίζοντας και εγκρίνοντας από τούδε ως έγκυρες, ισχυρές και 

απρόσβλητες άπασες τις γενόμενες πράξεις που καθένας τους ενήργησε ή 

θα ενεργήσει στο πλαίσιο της ως άνω παρεχόμενης εντολής. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται,     

αναρτάται στο Διαύγεια, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου 

Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως. 

 

Ο Δήμαρχος  

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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