
                               Ζαγορά. 02-05-2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αριθ.Αποφ 59/2017 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ     Αριθ πρωτ.  4156                                                          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 7
ης

 /2017  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, 2
η 

 του µηνός Μαΐου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.  

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

τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από 

την 3733/27-04-2017  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 τα  πέντε (6)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                1. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                               

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                     

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.   ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

6.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                                                                                                     

                                                                                                                         

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

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

εισηγούµενος το 7
ο
  θέµα, της ηµερησίας διάταξης και  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.  

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

1/. Προτείνετε κατόπιν της από 2-5-2017 γνωµοδοτήσεως του δικηγόρου 

Βόλου Κων/νου Γ. Κλειδωνάρη η άσκηση αγωγής κατά της Ελένης Γκόνου, µε 

αίτηµα να επιστρέψει στον ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου το ποσό των 6.553,64 από 

τόκους που εισέπραξε παράνοµα, µέσω κατασχέσεως εις χείρας τρίτου,  σε εκτέλεση 

της  µε αριθµό 590/2011 αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας.  Προτείνει ως  δικηγόρο 
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του ∆ήµου τον κο Κων/νο Γ. Κλειδωνάρη ώστε να προβεί σε άσκηση αγωγής & 

παρέχεται δε σ΄ αυτόν η εντολή και εξουσιοδότηση να παρασταθεί ενώπιον του 

αρµοδίου δικαστηρίου για την υποστήριξή της, όταν προσδιοριστεί η συζήτηση από 

την Γραµµατεία.  

2/./. Προτείνει ως  δικηγόρος του ∆ήµου ο κος  Κων/νος Γ. Κλειδωνάρης ώστε να 

παραστεί στο ΜονΠρωτΒόλου/∆ιαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων την 25-5-2017, 

κατά την εκδίκαση της υπόθεσης Γκόνου Ελένης του ∆ηµοσθένη καθώς και σε 

οποιαδήποτε µετά από αναβολή δικάσιµο.  

3/. Προτείνετε  σύµφωνα µε την από 24/04/2017 γνωµοδότησης του κου Κων/νου 

Κλειδωνάρη η εξόφληση της εταιρείας «Μανίνης Π. – Γ. Ευθυµίου Ο.Ε. – 

Χωµατουργικές Εργασίες – ∆ηµόσια – Ιδιωτικά Έργα», όπου σύµφωνα µε την υπ’  

αριθµ. κατάθεσης 253/2013 αγωγή,  ζητούσε την καταψήφιση σε βάρος του ∆ήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου  του ποσού των 19.380,25 ευρώ, για την αιτία που ειδικότερα 

αναφέρεται σ’ αυτή.  

Εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 166/2014 οριστική απόφαση, µε την οποία έγινε δεκτή η 

αγωγή σε όλο της το αιτητικό. Ασκήθηκε η µε αριθµ. κατάθεσης 22/2015 έφεση, η 

οποία απορρίφθηκε µε την υπ’ αριθµ. 15/2015 απόφαση του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Βόλου.  Ως εκ τούτου, η απόφαση είναι τελεσίδικη 

4/. Προτείνετε  σύµφωνα µε την από 17/06/2016 γνωµοδότησης του κου Κων/νου 

Κλειδωνάρη η µη άσκηση ένδικων µέσων, επί της 186/2015 αποφάσεως του 

Ειρηνοδικείου Βόλου και  εξόφληση της εταιρείας «Ι ΣΠΑΝΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ». 

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/. Εισηγείται κατόπιν της από 2-5-2017 γνωµοδοτήσεως του δικηγόρου 

Βόλου Κων/νου Γ. Κλειδωνάρη η άσκηση αγωγής κατά της Ελένης Γκόνου, µε 

αίτηµα να επιστρέψει στον ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου το ποσό των 6.553,64 από 

τόκους που εισέπραξε παράνοµα, µέσω κατασχέσεως εις χείρας τρίτου,  σε εκτέλεση 

της  µε αριθµό 590/2011 αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας.   

∆ιορίζει ως  δικηγόρο του ∆ήµου τον κο Κων/νο Γ. Κλειδωνάρη ώστε να 

προβεί σε άσκηση αγωγής & παρέχεται δε σ΄ αυτόν η εντολή και εξουσιοδότηση να 
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παρασταθεί ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου για την υποστήριξή της, όταν 

προσδιοριστεί η συζήτηση από την Γραµµατεία.  

2/. ∆ιορίζεται ως  δικηγόρος του ∆ήµου ο κος  Κων/νος Γ. Κλειδωνάρης ώστε να 

παραστεί στο ΜονΠρωτΒόλου/∆ιαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων την 25-5-2017, 

κατά την εκδίκαση της υπόθεσης Γκόνου Ελένης του ∆ηµοσθένη καθώς και σε 

οποιαδήποτε µετά από αναβολή δικάσιµο.  

3/. Αποφασίζει  σύµφωνα µε την από 24/04/2017 γνωµοδότησης του κου Κων/νου 

Κλειδωνάρη η εξόφληση της εταιρείας «Μανίνης Π. – Γ. Ευθυµίου Ο.Ε. – 

Χωµατουργικές Εργασίες – ∆ηµόσια – Ιδιωτικά Έργα», όπου σύµφωνα µε την υπ’  

αριθµ. κατάθεσης 253/2013 αγωγή,  µε την οποία ζητούσε την καταψήφιση σε βάρος 

του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου  του ποσού των 19.380,25 ευρώ, για την αιτία που 

ειδικότερα αναφέρεται σ’ αυτή.  

Εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 166/2014 οριστική απόφαση, µε την οποία έγινε δεκτή η 

αγωγή σε όλο της το αιτητικό. Ασκήθηκε η µε αριθµ. κατάθεσης 22/2015 έφεση, η 

οποία απορρίφθηκε µε την υπ’ αριθµ. 15/2015 απόφαση του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Βόλου.   

Ως εκ τούτου, η απόφαση είναι τελεσίδικη και αποφασίζεται η µη άσκηση ένδικων 

µέσων και η εξόφληση του δικαιούχου. 

4/./. Αποφασίζει   σύµφωνα µε την από 17/06/2016 γνωµοδότησης του κου Κων/νου 

Κλειδωνάρη την µη άσκηση ένδικων µέσων, επί της 186/2015 αποφάσεως του 

Ειρηνοδικείου Βόλου και την  εξόφληση της εταιρείας «Ι ΣΠΑΝΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ» 

εφόσον προκύπτει όφελος µέσω της παραιτήσεως του δικαιούχου εκ των τόκων ή των  

δικαστικών εξόδων 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 59/2017 

  

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
     

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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