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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 14.09.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  10317 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

189/2021 
από το πρακτικό της 20ης / 13.09.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 6ο : Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη εξώδικης όχλησης - καταγγελίας. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 13.09.2021, ώρα 12:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψης (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  10201/09.09.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 09.09.2021) 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 Αγγελάκας, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

Απόντες 

7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος που δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα 

 

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

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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  της 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/03.09.2021 (ΦΕΚ 4054/04.09.2021 τεύχος Β').  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 6ο: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη εξώδικης όχλησης - καταγγελίας. 

 

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

 

Με την υπ’ αριθμ. 8996/53927/11/8/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας –

Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2056/15.09.2011 τεύχος Β’ αποφασίσθηκε η αυτοδίκαιη 

λύση της επιχείρησης του τέως Δήμου Αγιάς − νυν δήμου Αγιάς − με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 

Σφαγείων Αγιάς». 

 

Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης είχε ληφθεί προηγουμένως η υπ’ αριθμ.63/2011 (ΑΔΑ: 

ΒΟΝΔΩ6ΙΘΗΝ ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς σύμφωνα με την οποία εγκρίνονταν η 

λύση της ανωτέρω επιχείρησης. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 139/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς τροποποιήθηκε η υπ’ 

αριθμ. 63/2011 προηγούμενη απόφασή του ως προς τα πρόσωπα των εκκαθαριστών, αφού η εκκαθάριση 

γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο και ορίστηκαν οι  α) 

Δημήτριος Αχ. Ζυγελόπουλος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15861 και β) Νικόλαος Δημ. Κατσίδης με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 

29401.  

 

Κατά την περίοδο λειτουργίας της ανωτέρω επιχείρησης λογιστής της ήταν ο κος Παντελιάδης Στέφανος, ο 

οποίος παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας και επικοινωνία δεν παραδίδει στον Δήμο μας και στους νόμιμους 

εκκαθαριστές της επιχείρησης όλα τα σχετικά με τη λειτουργία της έγγραφα, ώστε απρόσκοπτα να γίνει η 

εκκαθάρισή της. 

 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ώστε να επιδώσει στον κο Παντελιάδη  

εξώδικη όχληση – καταγγελία για να παραδώσει όλα τα σχετικά έγγραφα λειτουργίας της «Δημοτικής 

Επιχείρησης Σφαγείων Αγιάς». 

 

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)». 

  

Στην παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από 

Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε 

φορά. 

 

Στην παρ.1 του άρθρου 57 του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) ορίζεται ότι ο δικηγόρος δικαιούται να 

λάβει αμοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, καθώς και για κάθε δαπάνη 

δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε. 

 

Στις παρ.1 έως 3 του άρθρου 58 του Ν.4194/13 ορίζονται τα εξής:  

«1. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό 

του. 

2. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής ή 

κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες. 

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης και, σε περίπτωση 

που το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση 

τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.»  
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Στο Δήμο μας έχει προκύψει το ανωτέρω θέμα, για το οποίο απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου 

δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο Δήμο, προτείνω την 

πρόσληψη ως πληρεξούσιου δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση την κα Αγγελική Ντουλούλη 

 

Η δικηγόρος Αγγελική Ντουλούλη, μετά από πρότασή της, πρότεινε ως αμοιβή της για το χειρισμό της 

ανωτέρω υπόθεσης το ποσό των 160,00 € με το Φ.Π.Α.(2 ώρες απασχόλησης Χ 80,00 ευρώ), το οποίο είναι 

το προβλεπόμενο σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.  

 

Το ύψος της εν λόγω αμοιβής του θεωρώ ότι είναι εύλογο διότι είναι στα όρια που προβλέπονται από τον 

Κώδικα Δικηγόρων.  

 

Για την αντιμετώπιση της δαπάνης αμοιβής του δικηγόρου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση ποσού 23.000,00 

ευρώ στον Κ.Α. 00.6111 «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021». 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, εδάφιο ιδ΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

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

- τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Α΄ 208): «Κώδικας Δικηγόρων»,  

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

- 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. 650/10.433/13-9-2021(ΑΔΑ: 6Τ8ΝΩ6Ι-ΒΚ1) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 

του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς,  

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Αναθέτουμε στη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Αγγελική Ντουλούλη, (ΑΦΜ : 111294750), με 

ΑΜ ΔΣΛ 1069, κάτοικο Αγιάς, 25ης Μαρτίου 32, την οποία προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο, να 

συντάξει και επιδώσει εξώδικη όχληση-καταγγελία στον κο Παντελιάδη Στέφανο, κάτοικο Αγιάς, για να 

παραδώσει στον Δήμο Αγιάς όλα τα σχετικά έγγραφα λειτουργίας της «Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων 

Αγιάς». 
 

Β. Εγκρίνουμε την αμοιβή της δικηγόρου, ύψους 160,00€ με το Φ.Π.Α., διότι είναι η προβλεπόμενη νόμιμη 

αμοιβή σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων. Η δαπάνη της αμοιβής της δικηγόρου θα βαρύνει τον κ.α. 

εξόδων 00.6111 «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2021, η οποία έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ. 650/10.433/13-9-2021 (ΑΔΑ: 6Τ8ΝΩ6Ι-ΒΚ1) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς.  

 

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο 

Τμήμα Οικονομικών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 189/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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