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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Δευτέρα 30.08.2021, ώρα 15:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.08.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 9845 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

112/2021 
από το πρακτικό της 11ης/ 30.08.2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 5ο : Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Στέργιου Ροφαλή για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης 

σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 30.08.2021, ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, 

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

9725/26.08.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 26.08.2021) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αλεξανδρίδου Βασιλική 

4. Αναστασίου Ιωάννης 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Καφετσιούλης Απόστολος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Κρανιώτης Ευάγγελος 

10. Μακροβασίλης Βασίλειος 11. Μπαρμπέρης Πέτρος 

12. Μπατζιόλας Ζάχος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Ντάγκας Νικόλαος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 19. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

20. Τσιαγκάλης Νικόλαος 21. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

22. Γαλλής Γεώργιος 23. Ευσταθίου Ηλίας 

24. Καλαγιάς Γρηγόριος 25. Κατσιάβας Αστέριος 

26. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 27. Σωτηρίου Βασίλειος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
ΑΔΑ: ΩΗ98Ω6Ι-59Τ
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Θέμα 5ο : Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Στέργιου Ροφαλή για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης 

σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, τα εξής: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. ιδ΄ του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή: 

«Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε 

όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί 

δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή 

γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, 

είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, 

ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη 

γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του ν. 

3463/2006 (Α’ 114)». 

 

Με την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι: «Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση 

νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική 

γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού   

συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με 

πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους.» 

 

Με την υπ’ αριθμ. 174/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΡ2Ω6Ι-0ΕΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίσθηκε 

πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο Στέργιος Ροφαλής προκειμένου να συντάξει, ασκήσει, καταθέσει 

αίτηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 178/2020 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, 

προσδιορίσει τη συζήτησή της καθώς και να  παραστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου και να εκπροσωπήσει το 

Δήμο μας κατά τη συζήτησή της.  

 

Εφόσον η παρούσα υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί 

εξειδικευμένη γνώση και  εμπειρία, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να αποφανθεί για 

τον καθορισμό της αμοιβής του σύμφωνα με την από 30-8-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου 9816/30-8-

2021 επιστολή  του πληρεξούσιου δικηγόρου Στέργιου Ροφαλή, με την οποία ζητά να του καταβληθεί το 

ποσό των 2.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο (2.480,00€). 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- την έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, 

- τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1, περιπτ. 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. 174/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΡ2Ω6Ι-0ΕΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

πρόσληψη δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγιάς στην υπόθεση απαλλοτρίωσης 

ακινήτων του, 

- την με αριθμ. πρωτ. 9816/30-8-2021 οικονομική προσφορά του δικηγόρου Στέργιου Ροφαλή, 

- το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί 

εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία, 

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

- τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου  στον ΚΑ 00.6111 

«αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021,  

- την υπ’ αριθμ. 626/9851/31-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΕΞΩ6Ι-Μ4Ο) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 

Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Καθορίζουμε την αμοιβή του δικηγόρου Στέργιου Ροφαλή του Ιωάννη, δικηγόρο Λάρισας (ΑΜ. ΔΣΛ 463), 

κάτοικο Λάρισας  (Κούμα 4) με ΑΦΜ: 045305050,  ΔΟΥ Λάρισας, στον οποίο ανατέθηκε, με την υπ’ 

αριθμ. 174/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΡ2Ω6Ι-0ΕΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο χειρισμός της υπόθεσης 

της απαλλοτρίωσης ακινήτων του Δήμου Αγιάς στο  ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) συν του 

ΦΠΑ 24%,  δηλ 480,00€, ήτοι εν συνόλω 2.480,00€, αμοιβή η οποία κρίνεται εύλογη καθώς απαιτείται 

μεγάλος χρόνος απασχόλησης από πλευράς δικηγόρου και η υπόθεση έχει μεγάλη σημασία για τα 

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου. 

 

Η αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 «αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

626/9851/31-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΕΞΩ6Ι-Μ4Ο) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου 

Αγιάς. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 112/2021. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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