
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Ζαγορά. 12-01-2015 
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             Αριθ.Αποφ 02/2015 

                                                                                                                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της Έκτακτης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

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

γνωματεύσεων και λήψη απόφασης για πληρωμή ή μη δικαιούχων 

σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις». 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 12
η
  Ιανουαρίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 06:00 µ.µ.  στο 

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

Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 93/12-01-2015  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  

και τα  επτά (7)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                       ------------------------------------- 

2. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                              

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                               

5. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ             

6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ    

      7.    ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                                           

   

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 
     Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 2
ο 
 θέµα ανέφερε την αναγκαιότητα 

ορισµού ∆ικηγόρων για υποθέσεις που εκδικάζονται άµεσα προκειµένου να 

υπερασπισθούµε τα συµφέροντα του ∆ήµου 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.  
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Κατόπιν ο πρόεδρος πρότεινε τον ορισµό των κάτωθι δικηγόρων για τις 

υποθέσεις του ∆ήµου: 

1. Προτείνεται ο ορισµός του Κωνσταντίνου Γ. Κλειδωνάρη, για την σύνταξη 

γνωµοδότησης για τον εξώδικο συµβιβασµό και την κατάργηση της δίκης µετά την 

έκδοση  της υπ΄ αριθµ. 87/2014  απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου / 

Τακτική ∆ιαδικασία, επί της από 14-12-2010 και µε αριθµ. κατάθεσης 569/17-12-

2010 αγωγής του Ιωάννη Φράγκου του Νικολάου κατά του ∆ήµου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου.   

2. Προτείνεται ο ορισµός του Κωνσταντίνου Γ. Κλειδωνάρη δικηγόρος Βόλου,  για 

να παρασταθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου / ∆ιαδικασία 

Εργατικών ∆ιαφορών στις 13-2-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετά από αναβολή ή 

µαταίωση δικάσιµο κατά την εκδίκαση της µε αριθµ. κατάθεσης 91/2014 αγωγής της 

Ελένης Γκόνου του ∆ηµοσθένη κατά του ΝΠ∆∆ ΟΤΑ µε την επωνυµία «∆ήµος 

Ζαγοράς - Μουρεσίου», που εδρεύει στην Ζαγορά Μαγνησίας και εκπροσωπείται 

νόµιµα. 

3. Προτείνεται ο ορισµός ως δικηγόρος του ∆ήµου η Χαρίκλεια Ρ. Ρηγάκη, δικηγόρος 

Βόλου, για να παρασταθεί την 15-1-2015 και σε οποιαδήποτε αναβολή της ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Βόλου (∆ιαδικασία Μικροδιαφορών) σε αγωγή του Ζαχαρία 

Κατσιντέλια  κατά του ∆ήµου. 

            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. Αναθέτει  στον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Βόλου Κων/νο Γ. Κλειδωνάρη, η 

σύνταξη γνωµοδότησης για τον εξώδικο συµβιβασµό και την κατάργηση της δίκης 

µετά την έκδοση  της υπ΄ αριθµ. 87/2014  απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Βόλου / Τακτική ∆ιαδικασία, επί της από 14-12-2010 και µε αριθµ. κατάθεσης 

569/17-12-2010 αγωγής του Ιωάννη Φράγκου του Νικολάου κατά του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου.   

2.  Αναθέτει  στον δικηγόρο Κων/νο Γ. Κλειδωνάρη δικηγόρο Βόλου,  να παρασταθεί 

ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου / ∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών 

στις 13-2-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετά από αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά 

την εκδίκαση της µε αριθµ. κατάθεσης 91/2014 αγωγής της Ελένης Γκόνου του 

∆ηµοσθένη κατά του ΝΠ∆∆ ΟΤΑ µε την επωνυµία «∆ήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου», 

που εδρεύει στην Ζαγορά Μαγνησίας και εκπροσωπείται νόµιµα. 
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3. Αναθέτει Χαρίκλεια Ρ. Ρηγάκη, δικηγόρο Βόλου  ως δικηγόρος του ∆ήµου, να 

παρασταθεί την 15-1-2015 και σε οποιαδήποτε αναβολή της ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Βόλου (∆ιαδικασία Μικροδιαφορών) σε αγωγή του Ζαχαρία 

Κατσιντέλια  µε αριθµ. κατάθεσης 103/16-06-2014  κατά του ∆ήµου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 02/2015 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  
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