
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                               Ζαγορά  26 Μαρτίου 2014 
                                                                                   

 Αριθ.Αποφ 50/2014 

Αριθ πρωτ. 3378 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού Δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου & για παροχή 

γνωμοδοτήσεων» 

 Στη Ζαγορά, σήµερα, 26
η
 Μαρτίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00π.µ.   στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 3110/21-03-2014  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 έξι 

(6) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Γ           1. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ          

2. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ        

3. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                            

4. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                   

5. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                

6. ΜΑΝΙΝΗ ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

                                                                  

                  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Χ. Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 7
Ο
  

 
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε 

ότι:  

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του  νέου Νόµου 3852/10 στις αρµοδιότητες της 

Οικονοµικής Επιτροπής ανήκει και η απόφαση για ορισµό δικηγόρου στους ∆ήµους 

που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν ∆ικηγόρο µε µηνιαία αντιµισθία.  

Κατόπιν ο πρόεδρος πρότεινε τον ορισµό των κάτωθι δικηγόρων για τις 

υποθέσεις του ∆ήµου. 

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩΡΚ-ΘΡ0



1). Προτείνεται ο ορισµός του κ Κλειδωνάρη Κων/νου δικηγόρος Βόλου ως 

πληρεξούσιος δικηγόρος, στον οποίο να χορηγηθεί εντολή και πληρεξουσιότητα να 

παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου / ∆ιαδικασία Μικροδιαφορών,  για την 

αντίκρουση της από 15-07-2013 και µε αριθµ. κατάθεσης  155/05-08-2013 αγωγής 

που συζητείτε κατόπιν αναβολής την 10/04/2014, της Εταιρίας Περιορισµένης 

Ευθύνης µε την επωνυµία «ΗΛΕΚ/ΚΕΣ ΡΑ∆ΙΟΤ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «FOCUS ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» µε έδρα τη 

Θεσσαλονίκη, οδός Τσιµισκή 78, για να καταθέσει προτάσεις και να ενεργήσει τα 

νόµιµα για την υποστήριξη των απόψεων του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου ή σε 

οποιοδήποτε άλλη µετά από αναβολή δικάσιµο και να εκπροσωπήσει τα συµφέροντα 

του ∆ήµου. 

          2). Προτείνεται ο ορισµός ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου, ο δικηγόρος Βόλου Κωνσταντίνος Γ. Κλειδωνάρης, στον οποίο 

χορηγείται η εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Βόλου την Παρασκευή 4-4-14 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετά από αναβολή δικάσιµο, 

για την αντίκρουση της από 20-9-2012 και µε αριθ. καταθ. 23/2012 αγωγής της 

οµόρρυθµης εταιρείας "Χριστόδουλος Μάρτζος - Κλαιρ Σούζαν Χόλαντ - 

ΜΑΡΤΖΟΣ Ο.Ε." κατά του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου.   

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

  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). Αποφασίζεται  ο ορισµός του κ Κλειδωνάρη Κων/νου δικηγόρου Βόλου 

ως πληρεξούσιου δικηγόρου, στον οποίο να χορηγηθεί εντολή και πληρεξουσιότητα 

να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου / ∆ιαδικασία Μικροδιαφορών,  για 

την αντίκρουση της από 15-07-2013 και µε αριθµ. κατάθεσης  155/05-08-2013 

αγωγής που συζητείτε κατόπιν αναβολής την 10/04/2014, της Εταιρίας 

Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «ΗΛΕΚ/ΚΕΣ ΡΑ∆ΙΟΤ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «FOCUS ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» µε 

έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Τσιµισκή 78, για να καταθέσει προτάσεις και να 

ενεργήσει τα νόµιµα για την υποστήριξη των απόψεων του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου ή σε οποιοδήποτε άλλη µετά από αναβολή δικάσιµο και να 

εκπροσωπήσει τα συµφέροντα του ∆ήµου. 

          2). ∆ιορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ο 

δικηγόρος Βόλου Κωνσταντίνος Γ. Κλειδωνάρης, στον οποίο χορηγείται η εντολή και 

πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου την Παρασκευή 

4-4-14 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετά από αναβολή δικάσιµο, για την αντίκρουση της 

από 20-9-2012 και µε αριθ. καταθ. 23/2012 αγωγής της οµόρρυθµης εταιρείας 

"Χριστόδουλος Μάρτζος - Κλαιρ Σούζαν Χόλαντ - ΜΑΡΤΖΟΣ Ο.Ε." κατά του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου.   

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩΡΚ-ΘΡ0



 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 50/2014 

 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ 

 

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩΡΚ-ΘΡ0


