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∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ     Αριθ πρωτ.   4424   

                                                                                                                     Ζαγορά. 27-03-2017 

               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της 8
ης 

 Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

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

έγκρισης πινάκων αμοιβών» 

  Στη Ζαγορά, σήµερα, 9
η
  Μαΐου  2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό 

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

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 4049/04-05-2017  

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  

και τα  επτά (7)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                 

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                       

4. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    

5. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    

6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

7. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                        

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό 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  

Η Ο.Ε.  αφού έλαβε υπόψη του 
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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» 

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 Καλτσογιάννης Γεώργιος, στον οποίο να χορηγηθεί η εντολή και 

πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµµελειοδικείου 

Βόλου  στις 12-05-2017 κατά την εκδίκαση του µε ΑΒΩ Μ14-4040 κλητηρίου 

Θεσπίσµατος µε κατηγορούµενο τον Μαργαρίτη Κων/νο του  Νικολάου, για το 

αδίκηµα της παράνοµης υλοτοµίας κατά το χρονικό διάστηµα από 23/0/2013-

24/04/2014 µε την ιδιότητα του προέδρου της Τοπικής κοινότητας Ανηλίου του 

∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου.  

 2/. Προτείνετε η ανάθεση στην ∆ικαστική Επιµελήτρια, κα Μωραΐτου 

Κοραλία του Γεωργίου, η  επίδοση νοµικών εγγράφων , σχετικά µε υπόθεση του 

∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου (Χώρος στάθµευσης απορριµµατοφόρων, ΤΚ Αγίου 

∆ηµητρίου) 

             

            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 

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

δικηγόρο Βόλου, κο Καλτσογιάννη Γεώργιο, στον οποίο χορηγείται  η εντολή και 

πληρεξουσιότητα να παρασταθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµµελειοδικείου 

Βόλου  στις 12-05-2017 κατά την εκδίκαση του µε ΑΒΩ Μ14-4040 κλητηρίου 
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Θεσπίσµατος µε κατηγορούµενο τον Μαργαρίτη Κων/νο του  Νικολάου, για το 

αδίκηµα της παράνοµης υλοτοµίας κατά το χρονικό διάστηµα από 23/0/2013-

24/04/2014 µε την ιδιότητα του προέδρου της Τοπικής κοινότητας Ανηλίου του 

∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου.  

 2/. Αναθέτει στην ∆ικαστική Επιµελήτρια, κα Μωραΐτου Κοραλία του 

Γεωργίου, την  επίδοση νοµικών εγγράφων , σχετικά µε υπόθεση του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου (Χώρος στάθµευσης απορριµµατοφόρων, ΤΚ Αγίου ∆ηµητρίου) 

             

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 71/2017 

.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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