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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.03.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  2545 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

44/2022 
από το πρακτικό της 6ης / 18.03.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΛΒΩ6Ι-ΟΦ3) απόφασης του Δημάρχου Αγιάς σχετικά 

με την εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Σταυρούλα Γκούμα για νομική εκπροσώπηση του 

Σκαρκάλη Χρήστου, δημοτικού Συμβούλου Δήμου Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 18.03.2022, ώρα 06:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2284/14.03.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 14.03.2022) 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. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος) 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

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/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 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
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9D%CE%9B%CE%92%CE%A96%CE%99-%CE%9F%CE%A63
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Θέμα 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΛΒΩ6Ι-ΟΦ3) απόφασης του Δημάρχου Αγιάς σχετικά 

με την εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Σταυρούλα Γκούμα για νομική εκπροσώπηση του 

Σκαρκάλη Χρήστου, δημοτικού Συμβούλου Δήμου Αγιάς. 

 

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

 

Με την παρ.2 του άρθρου 58 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. 39/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΛΒΩ6Ι-ΟΦ3) απόφασης με θέμα: «Ορισμός πληρεξουσίου 

Δικηγόρου», με την οποία δίνεται  εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας 

Σταυρούλα Γκούμα, (ΑΦΜ : 043949608), με Α.Μ. Δ.Σ.Λ. 549, κάτοικο Λάρισας, Μανωλάκη 9-11,  να 

συντάξει , καταθέσει απολογητικό υπόμνημα ενώπιον της Πταισματοδίκη Λάρισας του Α΄ Τμήματος 

Σταματίας Γκαρά και για λογαριασμό του Σκαρκάλη Χρήστου, δημοτικού συμβούλου του Δήμου Αγιάς, 

καθώς και να παραλάβει αντίγραφα του φακέλου της δικογραφίας , αφού κατηγορείται ως ύποπτος για 

ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 και άρθρου 98 Π.Κ... 

 

Προτείνεται η έγκριση της ανωτέρω απόφασης, καθώς και η έγκριση της αμοιβής του δικηγόρου, ύψους 

297.60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως εύλογη διότι είναι η προβλεπόμενη νόμιμη αμοιβή 

σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων και την υπ’ αριθμ. 278/2250/14-3-2022 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Δημάρχου. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

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

- τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 2 και 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 244Α παρ. 6 του N.3852/2010, όπως προστέθηκε από το  άρθρο 218 του N. 

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

- την υπ’ αριθμ. 39/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΛΒΩ6Ι-ΟΦ3) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς, 

- την από 28-2-2022 κλήση για ύποπτο της Πταισματοδίκη Λάρισας του Α΄ Τμήματος Σταματίας 

Γκαρά, 

- την με αριθμό πρωτ.  2174/10-3-2022 αίτηση του Σκαρκάλη Χρήστου  προς το Δήμαρχο Αγιάς, 

όπου αιτείται την νομική του εκπροσώπηση ενώπιον κάθε αρμόδιας Δικαστικής Αρχής και κάθε 

Αρμόδιου δικαστηρίου, 

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

- την υπ’ αριθμ. 278/2250/14-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΠ0Ω6Ι-8ΕΤ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 

Διατάκτη Δήμου Αγιάς,  

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

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

- τη θετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, αφού προβαίνοντας σε έναν κατ’ αρχήν 

έλεγχο της δικογραφίας διαπίστωσε ότι στην εκδικαζόμενη υπόθεση, ο ανωτέρω δημοτικός 

σύμβουλος του Δήμου Αγιάς κατηγορείται ως ύποπτος για πράξεις που αφορούν στην ενάσκηση των 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9D%CE%9B%CE%92%CE%A96%CE%99-%CE%9F%CE%A63
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9D%CE%9B%CE%92%CE%A96%CE%99-%CE%9F%CE%A63
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9D%CE%9B%CE%92%CE%A96%CE%99-%CE%9F%CE%A63
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%A00%CE%A96%CE%99-8%CE%95%CE%A4
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καθηκόντων του. Συνεπώς είναι αυταπόδεικτο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου περί 

παροχής νομικής κάλυψης στον αιτούντα, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 39/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΛΒΩ6Ι-ΟΦ3) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς, με θέμα: 

«Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου», με την οποία δίνεται  εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο 

του Πρωτοδικείου Λάρισας Σταυρούλα Γκούμα, (ΑΦΜ : 043949608), με Α.Μ. Δ.Σ.Λ. 549, κάτοικο 

Λάρισας, Μανωλάκη 9-11,  να συντάξει , καταθέσει απολογητικό υπόμνημα ενώπιον της Πταισματοδίκη 

Λάρισας του Α΄ Τμήματος Σταματίας Γκαρά και για λογαριασμό του Σκαρκάλη Χρήστου, δημοτικού 

συμβούλου του Δήμου Αγιάς, καθώς και να παραλάβει αντίγραφα του φακέλου της δικογραφίας , αφού 

κατηγορείται ως ύποπτος για ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 και άρθρου 98 Π.Κ.  

 

Β. Εγκρίνουμε την αμοιβή της δικηγόρου, ύψους 297,60€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως εύλογη 

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 2022, η οποία έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ. 278/2250/14-

3-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΠ0Ω6Ι-8ΕΤ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 

 

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

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 44/2022. 

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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