
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αγιά 22-9-2021 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμ.πρωτ. 333 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 330 /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. ιδ΄του Ν. 3852/2010 

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

3. Την με αριθμό κατάθεσης 774/2020 κλήση των Βασιλείου και 

Γεωργίας Ξηρομερίτη κατά Δήμου Αγιάς. ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Λάρισας, και αφορά την αξίωση των εναγόντων για την 

καταβολή σε αυτούς ποσού 58.208,60 λόγω αποζημίωσης από την 

έκδοση ανακριβούς πιστοποιητικού από τον πρώην Δήμο Ευρυμενών. 

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία 

αντιμισθία και θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος. 

5. το άρθρο 281 του Ν.3463/06 

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

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

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

8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 

του Δήμου  στον ΚΑ 00.6111 «αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2021   

9. Την αριθμ.684/10.756/22-9-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

του Δημάρχου 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Α. Αναθέτει  τον δικαστικό  χειρισμό της αγωγής-κλήσης των Γεωργίας 

και Βασιλείου Ξηρομερίτη κατά του Δήμου Αγιάς, στο δικηγόρο του 

Πρωτοδικείου Λάρισας Τριαντάφυλλο Βούντα, (ΑΦΜ : 030735826), με 

ΑΜ ΔΣΛ 283, κάτοικο Λάρισας, διεύθυνση Όγλ 11,  τον οποίο 

προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης για να παραστεί 

στις 28-9-2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας και να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Αγιάς στη συζήτηση της με αριθμ.κατάθεσης 

774/2020 κλήσης των Γεωργίας και Βασιλείου Ξηρομερίτη κατά του 

Δήμου Αγιάς, ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, να καταθέσει 

προτάσεις και κάθε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, να εξετάσει μάρτυρες 
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και να προβάλει ενστάσεις και ισχυρισμούς σχετικά με το ανωτέρω 

δικόγραφο. 

 

Β.  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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