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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 06
ης

/2014  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, 13
η
 Μαΐου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µεσηµβρινή  στο 

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

Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 4849/09-05-2014  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  

και τα  πέντε (7)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ     1.  ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                  

2.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                          2. ΜΑΝΙΝΗ ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ           

3.  ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.  ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

5.  ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

                                                                                         

   

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

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

το 1
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.  

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΡΚ-0ΡΚ



Κατόπιν ο πρόεδρος πρότεινε τον ορισµό των κάτωθι δικηγόρων για τις 

υποθέσεις του ∆ήµου: 

1). Προτείνεται η ανάθεση  στον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Βόλου Κων/νο Γ. 

Κλειδωνάρη, η σύνταξη γνωµοδότησης για  τον εξώδικο συµβιβασµό και την 

κατάργηση της δίκης µετά την έκδοση των υπ΄ αριθµ. 98,99,100 και 101/2014 

αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Βόλου (4-6-2014) -Υποθέσεις Λέρα Ντούε του ΚΙΝ    

2). Προτείνεται η ανάθεση  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. 1218/2011  ∆ιαταγής 

Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου σχετικά µε τον Στιβαχτή Κων/νο. 

 

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

σύνταξη γνωµοδότησης για  τον εξώδικο συµβιβασµό και την κατάργηση της δίκης 

µετά την έκδοση των υπ΄ αριθµ. 98,99,100 και 101/2014 αποφάσεων του 

Ειρηνοδικείου Βόλου (4-6-2014) -Υποθέσεις Λέρα Ντούε του ΚΙΝ    

2). Ανατίθεται 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. 1218/2011 ∆ιαταγής Πληρωµής του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Βόλου σχετικά µε τον Στιβαχτή Κων/νο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  69/2014 

.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: ΒΙΥΗΩΡΚ-0ΡΚ


