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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 6
ης

   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχή γνωμοδοτήσεων 

και έγκρισης πινάκων αμοιβών» 

   Στη Ζαγορά, σήµερα, 10
η
  Απριλίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ.  στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε ∆ηµόσια συνεδρίαση,  η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 3143/06-04-2017  

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. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                 1. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

5. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

6. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

       

   

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

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, 

εισηγούµενος το εκτός της ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµα,  εξέθεσε ότι: 

¨Έχει προκύψει ένα σηµαντικό θέµα, που απαιτεί την λήψη άµεσης απόφασης, σχετικά µε  

αγωγή που έχει κατατεθεί κατά του ∆ήµου και πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο. 

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέµα προς συζήτηση, παρά 

το ότι δε συµπεριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
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Η Ο.Ε.  αφού έλαβε υπόψη του 

1. την εισήγηση του προέδρου,  

2. την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

3. το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη 

πρέπει να συζητηθεί, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την συζήτηση του θέματος με τίτλο: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του 

Δήμου, παροχή γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών» 

Κατόπιν ο πρόεδρος ανέφερε: 

          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.  

Ο πρόεδρος πρότεινε τον ορισµό των κάτωθι δικηγόρων για τις υποθέσεις του ∆ήµου: 

           1/. Προτείνεται ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου 

ο δικηγόρος Βόλου Κων/νος Γ. Κλειδωνάρης, στον οποίο να χορηγηθεί η εντολή και 

πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου  

στις 02-05-2017 στην εκδίκαση της Εφέσεως του Σαµσαρέλου Αλέξανδρου  

            2/. Οι κάτωθι εργολάβοι: 

α) Λέρα Κιν [αποφ. 98 & 99/2014 Ειρηνοδικείου Βόλου] 

β) Φράγκος Ιωάννης του Νικολάου [αποφ. 87/2014 Μονοµελούς Πρωτ. Βόλου]. 

 εκτέλεσαν εργασίες που τους ανατέθηκαν από τον πρώην ∆ήµο Μουρεσίου και 

προσκόµισαν τα αντίστοιχα παραστατικά.  

Κατόπιν της εφαρµογής του νόµου  Καλλικράτη 3852/2010, ο νεοσυσταθείς ∆ήµος 

Ζαγορας - Μουρεσίου και η οικονοµική υπηρεσία αυτού, δεν ενταλµατοποίησε τα 

τιµολόγια λόγω ελλείψεως δικαιολογητικών.    

Οι εργολάβοι άσκησαν αγωγές για τα οφειλόµενα και εκδόθηκαν οριστικές 

τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τις οποίες δικαιώνονται, ώστε να 

τους καταβληθούν τα οφειλόµενα. 

Η ταµειακή υπηρεσία δηλώνει ότι, σύµφωνα µε το νόµο, ο εργολάβος υποχρεούται να 

δηλώσει το έργο στον ασφαλιστικό φορέα, προκειµένου να καταβάλει τις αντίστοιχες 

εισφορές.  
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Στην προκειµένη περίπτωση που υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για την 

εξόφληση, θα απαιτηθεί από τον δικαιούχο, ότι είναι ασφαλιστικά ενήµερος ατοµικά 

ή ασφαλιστική ενηµερότητα στην οποία δηλώνει ότι το έργο έχει δηλωθεί στο 

Ασφαλιστικό ταµείο και οι αναλογούντες εισφορές, εξοφλήθησαν;  

Προτείνετε ο δικηγόρος Βόλου κος Κλειδωνάρης Κων/νος, όπως γνωµοδοτήσει αν οι 

δικαιούχοι οφείλουν να προσκοµίσουν ατοµική ασφαλιστική ενηµερότητα ή 

ασφαλιστική ενηµερότητα του ανατεθέντος έργου   σχετικά µε την εξόφληση των ως 

άνω τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 

 

            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/.∆ιορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ο 

δικηγόρος Βόλου Κων/νος Γ. Κλειδωνάρης,  στον οποίο χορηγείται  η εντολή και 

πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου  

στις 02-05-2017 κατά την  εκδίκαση της Εφέσεως του κου Σαµσαρέλου Αλέξανδρου  

και σε οποιαδήποτε µετά από αναβολή δικάσιµο.   

2/. Προτείνετε ο δικηγόρος Βόλου κος Κλειδωνάρης Κων/νος, όπως γνωµοδοτήσει, 

σύµφωνα µε το ιστορικό που περιγράφεται στην εισήγηση, για το αν οι δικαιούχοι 

οφείλουν να προσκοµίσουν ατοµική ασφαλιστική ενηµερότητα ή ασφαλιστική 

ενηµερότητα του ανατεθέντος έργου   σχετικά µε την εξόφληση των ως άνω 

τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 52/2017 

  

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
     

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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