
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  29-01-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ.  28/2015 

Αριθ. πρωτ.  1085 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2
ης

 /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού Δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου παροχή γνωμοδοτήσεων και λήψης αποφάσεων επί των 

γνωμοδοτήσεων». 

 Στη Ζαγορά, σήµερα, 29
η 

 Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 664/23-

01-2015  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 

σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα  επτά (7)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                    ------- 

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                           

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                                                                                                                            

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.   ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

6.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

7.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο. 

          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα ανέφερε την 

αναγκαιότητα ορισμού Δικηγόρου για νομικές ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν 

άμεσα προκειμένου να υπερασπισθούμε τα συμφέροντα της περιουσίας του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία  ¨Ίδρυμα Αποστόλου Κάγια εκ Κισσού 

Πηλίου¨ εξέθεσε ότι:  
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Σύμφωνα με το άρθρο 72 του νέου Νόμου 3852/10 στις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής ανήκει και η απόφαση για ορισμό Δικηγόρου στους Δήμους 

που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν Δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία.  

Κατόπιν ο Πρόεδρος πρότεινε:  

                 1.Προτείνεται ο ορισµός της κας Φιλιώς Κ. Σταµατίου ∆ικηγόρων Αθηνών 

(Α.Μ.∆.Σ.Α. 22494) και του κ. Βασιλείου Σ. Μπόκου (Α.Μ.∆.Σ.Α. 19503) 

όπως, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν, ως Πληρεξούσιοι 

∆ικηγόροι, το Κοινωφελές Ίδρυµα µε την επωνυµία  ¨Ίδρυµα Αποστόλου 

Κάγια εκ Κισσού Πηλίου¨ ενώπιον της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 

- ∆ιεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών - Τµήµα Εποπτείας), κάθε ∆ηµόσιας 

ή Ιδιωτικής Αρχής ή Υπηρεσίας, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, 

καθώς και έναντι κάθε τρίτου Φυσικού ή Νοµικού (∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού) 

Προσώπου σχετικά µε υποθέσεις που αφορούν στην πραγµατική και 

νοµική κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ως άνω 

Ιδρύµατος καθώς και να προβούν σε όποιες νόµιµες και αναγκαίες 

δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες απαιτούνται.  

  2. Προτείνεται η αναβολή της συζητήσεως για την λήψη αποφάσεως επί 

της  γνωµοδοτήσεως του δικηγόρου κ Κωνσταντίνου Κλειδωνάρη για την 

υπόθεση της εταιρίας «Παπαδήµος Γεώργιος & Σια ΟΕ» (αριθµ. πρωτ. 

13048/08-11-2012). 

     3. Προτείνεται  η εξόφληση σύµφωνα και µε την γνωµοδότηση της 

δικηγόρου Βόλου κας Καραγεωργίου Ελένης, του Καρασταµάτη Ηλία µε 

την προϋπόθεση οι δικηγόροι των δύο µερών να συµφωνήσουν ώστε να 

µην ισχύσει ο περιοριστικός όρος της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

εξόφλησης: 15/03/2015 αλλά η πληρωµή να γίνεται µηνιαίως τµηµατικά 

ητοι :  

    Α) Μάρτιος 2015 α΄ δόση ποσό 6.956,24 

    Β) Απρίλιος 2015 β΄ δόση ποσό 6.337,00 

    Γ) Μάιος 2015    γ΄ δόση ποσό 5.781,00 

   

            Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
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   Η  Ο.Ε., αφού  άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου,  τις διατάξεις του 

άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν 

υπόψη της. 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και: 

  1. Αναθέτει στους ∆ικηγόρους Αθηνών κα Φιλιώ Κ. Σταµατίου 

(Α.Μ.∆.Σ.Α. 22494) και κ. Βασίλειο Σ. Μπόκο (Α.Μ.∆.Σ.Α. 19503) όπως, 

από κοινού ή ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν, ως Πληρεξούσιοι 

∆ικηγόροι, το Κοινωφελές Ίδρυµα µε την επωνυµία ¨Ίδρυµα Αποστόλου 

Κάγια εκ Κισσού Πηλίου¨ ενώπιον της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 

- ∆ιεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών - Τµήµα Εποπτείας), κάθε ∆ηµόσιας 

ή Ιδιωτικής Αρχής ή Υπηρεσίας, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, 

καθώς και έναντι κάθε τρίτου Φυσικού ή Νοµικού (∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού) 

Προσώπου σχετικά µε υποθέσεις που αφορούν στην πραγµατική και 

νοµική κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ως άνω 

Ιδρύµατος καθώς και να προβούν σε όποιες νόµιµες και αναγκαίες 

δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες απαιτούνται.  

                 2.  Αποφασίζεται  η αναβολή της συζητήσεως για την λήψη αποφάσεως επί 

της  γνωµοδοτήσεως του δικηγόρου κ Κωνσταντίνου Κλειδωνάρη για την 

υπόθεση της εταιρίας «Παπαδήµος Γεώργιος & Σια ΟΕ» (αριθµ. πρωτ. 

13048/08-11-2012). 

    3. Αποφασίζεται  η εξόφληση σύµφωνα και µε την γνωµοδότηση της 

δικηγόρου Βόλου κας Καραγεωργίου Ελένης, του Καρασταµάτη Ηλία µε 

την προϋπόθεση οι δικηγόροι των δύο µερών να συµφωνήσουν ώστε να 

µην ισχύσει ο περιοριστικός όρος της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

εξόφλησης: 15/03/2015 αλλά η πληρωµή να γίνεται µηνιαίως τµηµατικά 

     ητοι :  

    Α) Μάρτιος 2015 α΄ δόση ποσό 6.956,24 

    Β) Απρίλιος 2015 β΄ δόση ποσό 6.337,00 

    Γ) Μάιος 2015    γ΄ δόση ποσό 5.781,00 
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Τα µέλη της επιτροπής κα Σαµαρά Μαρία & κος Κατσιφός Απόστολος ως προς το 

σκέλος 3 [σχετικά  µε γνωµοδότηση Καρασταµάτη Ηλία ] συµφωνούν  µόνο υπό την 

προϋπόθεση, ότι την ίδια αντιµετώπιση θα έχει και αντίστοιχη περίπτωση του κου 

Φράγγου Ιωάννη [απόφαση ΟΕ 16/2015]. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     28/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

& 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  
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