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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.07.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 7649 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

133/2021 
από το πρακτικό της 14ης30.06.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 01: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 205/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΚΠΩ6Ι-ΔΞ8) απόφασης Δημάρχου Αγιάς με θέμα 

«Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 30.06.2021, ώρα 02:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  
7438/26.06.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 26.06.2021) 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. Ιωάννης Αγγελάκα, μέλος 

3. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος2 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος3  

 

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. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β') και την  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (Β'2660).  

 

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 
2 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/462913/
https://dimosnet.gr/blog/laws/462913/
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Θέμα 01: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 205/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΚΠΩ6Ι-ΔΞ8) απόφασης Δημάρχου Αγιάς με θέμα 

«Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου». 

 

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. 205/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΚΠΩ6Ι-ΔΞ8) απόφασης με θέμα: «Ορισμός πληρεξουσίου 

Δικηγόρου», με την οποία δίνεται  εντολή και πληρεξουσιότητα 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 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. 

 

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

υπολογίζεται για κάθε δικηγόρο ως εξής: 2 ώρες απασχόλησης * 80 €/h = 160€ πλέον ΦΠΑ έκαστος 

(δηλ.198,40 με ΦΠΑ) και επιπρόσθετα ποσό 292,64 € 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 982,08€ με την υπ’ αριθ. 529/7492/28-06-2021 (ΑΔΑ: 61ΨΤΩ6Ι-ΓΛ2) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 

 

 

 

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

- Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος της Επιτροπής: «Θα καταψηφίσουμε. Είναι γνωστές οι θέσεις ως προς 

θέμα αυτό.». 
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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 υπ’ αριθμ. 205/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΚΠΩ6Ι-ΔΞ8) απόφασης Δημάρχου Αγιάς με θέμα «Ορισμός 

πληρεξουσίου Δικηγόρου», 

- την υπ’ αριθ. 529/7492/28-06-2021 (ΑΔΑ: 61ΨΤΩ6Ι-ΓΛ2) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

- 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  

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 205/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΚΠΩ6Ι-ΔΞ8) 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 9-11Α 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, δίνουμε 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 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. 
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Γ. Εγκρίνουμε την αμοιβή των δικηγόρων, που υπολογίζεται για κάθε δικηγόρο ως εξής: 2 ώρες 

απασχόλησης * 80 €/h = 160€ πλέον ΦΠΑ έκαστος (δηλ.198,40 με ΦΠΑ) και επιπρόσθετα ποσό 292,64 € 

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 982,08€ με την υπ’ αριθ. 529/7492/28-06-2021 (ΑΔΑ: 61ΨΤΩ6Ι-ΓΛ2) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 

 

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής: Ιωάννης Αγγελάκας και Ιωάννης Αναστασίου για τους λόγους που 

προαναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: 6ΤΨ0Ω6Ι-ΚΚ1


		2021-07-05T08:57:14+0300
	Athens




