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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 25 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
6337/19-06-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ.  (άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος                    1.    Έξαρχος Γεώργιος 

2. Διψάνας Αχιλλεύς                    2.    Τσούγιας Χρήστος 

3. Ζάχος Βασίλειος                 

4. Μανώλης Γεώργιος   
5. Κυρίτσης Γεώργιος   

6. --   

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( 6ο). «Ορισμός δικηγόρου για Εξώδικη Διαμαρτυρία του Δήμου Τεμπών, λόγω 
παράνομης κατάληψης από το δημόσιο δημοτικών ακινήτων κτηματικής περιφέρειας 
Μακρυχωρίου & Ευαγγελισμού»             
Αριθμός   Απόφασης ( 73 ) 
    
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η οικονομική επιτροπή 
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,  
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,  
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για 
τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού 
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,  
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και για την ανάκληση της 
πληρεξουσιότητας του, σε όσους Δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία 
αμοιβή είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτερα 
δικαστήρια  
 Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση,  η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 
δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 
συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις 
αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ 
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 Δεδομένου ότι υπάρχει  παράνομη  κατάληψη  από το Δημόσιο, δημοτικών 
ακινήτων που βρίσκονται στη κτηματική περιφέρεια Μακρυχωρίου και Ευαγγελισμού, για 
να κατασκευαστεί ο αυτοκινητόδρομος και δεν έχει καταβληθεί καμία  αποζημίωση μέχρι 
σήμερα, εισηγούμαστε τον ορισμό δικηγόρου για να συντάξει Εξώδικη Διαμαρτυρία-
Δήλωση-Πρόσκληση του Δήμου Τεμπών προς κάθε εμπλεκόμενο. 
 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.  
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, 

τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση.  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  
 

Α)  Ο ρ ί ζ ε ι   ππλληηρρεεξξοούύσσιιοο  δδιικκηηγγόόρροο του Δήμου Τεμπών τον κ. Στέργιο Ροφαλή του Ιωάννη,  
Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας με  ΑΜΔΣΛ: 463, προκειμένου να συντάξει εξώδικη 
διαμαρτυρία-δήλωση-πρόσκληση του Δήμου Τεμπών, η οποία θα έχει ως θέμα την 
Διαμαρτυρία του Δήμου Τεμπών  προς τους κατωτέρω αναφερόμενους καθών, λόγω 
παράνομης  κατάληψης  από το Δημόσιο των δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στη 
κτηματική περιφέρεια Μακρυχωρίου και Ευαγγελισμού, προκειμένου να κατασκευαστεί ο 
αυτοκινητόδρομος και της μη καταβολής αποζημίωσης των μέχρι σήμερα, η οποία εξώδικη 
διαμαρτυρία θα απευθύνεται προς τους:                   
1) Υπουργείο  Οικονομικών / Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών 
Περιουσιών / Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας / Τμήμα Β΄ Διαχείριση Δημόσιας 
Περιουσίας -Απαλλοτριώσεις, που εδρεύει στην Αθήνα  (Κολωνού 2 & Πειραιώς) 
2) ΥΠ.Y.ΜΕ.ΔΙ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ& ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄ ( ΕΥΔΕ / ΚΕΣΠ 
ΠΕ & ΒΕ) ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ( ΚΑΡΥΣΤΟΥ 5 και Πανόρμου –Αθήνα )     
3) ΥΠ.Y.ΜΕ.ΔΙ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (α)  ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  (Π. 
Τσαλδάρη 15 – Καλλιθέα)  
4) ΥΠ.Y.ΜΕ.ΔΙ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ( Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών  
κου Γεωργίου Δέδε) , ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (Χαρίλαου Τρικούπη 182 )   
5)  ΥΠ.Y.ΜΕ.ΔΙ / Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών ( Γραφείο Γενικού Διευθυντή  
κου Διονύσιου Μακρή ), ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (Χαρίλαου Τρικούπη 182)  
 
Το άνω εξώδικο θα κοινοποιηθεί και στους : 
1)     ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (Μοσχοχώρι Λάρισα) 
2)   κο Διευθυντή της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών 
με Σύμβαση Παραχώρησης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού  ( Κος Γεράσιμος Κόκλας) (Πανόρμου 70-
Αθήνα) 
3)  κο Διευθυντή  της  Δ/νσης Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (κος Κωνσταντίνος Κιντής )                         
( Σταδίου 27 - Αθήνα) 
4)  κο Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κος Γεώργιος Πατούλης)                                  
( Γενναδίου 8  & Ακαδημίας  – Αθήνα) 
 5) κο Πρόεδρο της  Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας  ( Κος Γεώργιος Κωτσός)                       
( Πανός 14 - Λάρισα)  
6)     Ηρώ Διώτη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο  Νομό Λάρισας , κατοικοεδρεύοντα στη Λάρισα                 
( Παπακυριαζή 40-Λάρισα) 
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7) Άννα Βαγενά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Νομό Λάρισας , κατοικοεδρεύοντα στη Λάρισα                   
( Δευκαλίωνος 11) 
8) Μάξιμο Χαρακόπουλο, βουλευτή της Ν.Δ στο Νομό Λάρισας κατοικοεδρεύοντα στη 
Λάρισα    ( Δευκαλίωνος 11) 
9)  Χρήστο Κέλλα , βουλευτή της Ν.Δ στο Νομό Λάρισας κατοικοεδρεύοντα στη Λάρισα                        
( Πατρόκλου 12) 
10) Βασίλειο Κόκκαλη, βουλευτή των ΑΝΕΛ στο  Νομό Λάρισας κατοικοεδρεύοντα στη 
Λάρισα ( Απόλλωνος 9) 
11)  Κωνσταντίνο Μπαργιώτα,  βουλευτή του ΠΟΤΑΜΙΟΥ στο  Νομό Λάρισας 
κατοικοεδρεύοντα στη Λάρισα ( Ρούσβελτ 18)  
12)  Γεώργιο Λαμπρούλη, βουλευτή του ΚΚΕ στο  Νομό Λάρισας κατοικοεδρεύοντα στην 
Αθήνα ( Λεωφόρος Ηρακλείου 145, Νέα Ιωνία- Αθήνα)  
 
 Με την παρούσα απόφαση αναγνωρίζεται στον άνω Δικηγόρο χρόνος απασχόλησης 
του για την άνω νομική του εργασία έξι (6) ώρες και συνεπώς η αμοιβή του αποφασίζεται 
με την παρούσα να ανέλθει στο ποσό των 480,00 ευρώ (80,00 ευρώ την ώρα Χ 6 ώρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 59 του Κώδικα Δικηγόρων) πλέον ΦΠΑ 23% και συνολικά  στο ποσό 
των 559900,,0044    εευυρρώώ και θα βαρύνει τον ΚΚ..ΑΑ..  0022..0000..66111111.  
 
Β) Ο ρ ί ζ ε ι  το ΔΔιικκαασσττιικκόό  εεππιιμμεελληηττήή  ττοουυ  ΠΠρρωωττοοδδιικκεείίοουυ  ΛΛάάρριισσααςς Χρίστο Παναγιωτή,  
κάτοικο Λάρισας ( οδός Καρδίτσης, αρ.35)  προκειμένου να προβεί στην επίδοση εξωδίκου 
διαμαρτυρίας - δήλωσης - πρόσκλησης του Δήμου Τεμπών προς τους ανωτέρω καθών που 
κατοικοεδρεύουν στην Λάρισα. Η δαπάνη  για οκτώ (8) επιδόσεις ανέρχεται στο ποσό των 
213,40 ευρώ ( 23,00 ευρώ χ 7 επιδόσεις συν 52,40 ευρώ  χ 1 επίδοση  ) πλέον ΦΠΑ 23%  και 
συνολικά  στο ποσό των  226622,,4488  εευυρρώώ και θα βαρύνει τον ΚΚΑΑΕΕ  0022..0000..66111166.. 
 
Γ)  Ο ρ ί ζ ε ι  το ΔΔιικκαασσττιικκόό  εεππιιμμεελληηττήή  ττοουυ  ΠΠρρωωττοοδδιικκεείίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν Μενέλαο Αρβανίτη, 
κάτοικο Αθηνών ( οδός Κλεισθένους, αρ.  19)  προκειμένου να προβεί στην επίδοση 
εξωδίκου διαμαρτυρίας - δήλωσης - πρόσκλησης του Δήμου Τεμπών προς τους ανωτέρω 
καθών που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα . Η δαπάνη για εννέα (9) επιδόσεις ανέρχεται στο 
ποσό των 207,00 ευρώ ( 23,00 ευρώ χ 9 επιδόσεις)  πλέον ΦΠΑ 23%  και συνολικά  στο 
ποσό των 225544,,6611  εευυρρώώ και θα βαρύνει τον ΚΚΑΑΕΕ  0022..0000..66111166. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   73/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

           O Αντιδήμαρχος    
 
          Τσάτσαρης Χρήστος 
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