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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 30/2016 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 21 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 13207/16-12-16 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσεργά Κων.  (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 ΕΞΙ ( 6 ): 

 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσεργάς Κων/νος   1. Τσούγιας Χρήστος 

2. Έξαρχος Γεώργιος                     

3. Μανώλης Γεώργιος                    

4. Κυρίτσης Γεώργιος   
5. Ζάχος Βασίλειος        

6. Διψάνας Αχιλλεύς   

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 της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (4ο). «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεων 
του Κ.Λ. Βόλου»             
Αριθμός   Απόφασης ( 181) 
    
 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  

Στο Δήμο μας επιδόθηκαν οι  με αριθ. 336600,,  337711,,  337799,,  338800,,  338811,,  338822,,  338833//22001166 

ΑΑπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  ΚΚ..ΛΛ..  ΒΒόόλλοουυ, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται στο Δήμο Τεμπών,  ποινή 
προστίμου 400,00 € (ανά απόφαση), γιατί στις 24-07-2016, 31-07-2016, 7-8-2016, 14-8-
2016, 20-8-2016, 29-8-2016 & 31-8-2016, στην παραλία «Καστρί-Λουτρό» Δήμου Τεμπών Ν. 
Λάρισας, η οποία χαρακτηρίστηκε ως πολυσύχναστη με την από 17-02-2016 απόφαση της 
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Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α/2000) όπως του 
κοινοποιήθηκε με το αριθ. πρωτ.: 2131.16/1157/2016/01-03-2016 έγγραφο του Κ.Λ. 
ΒΟΛΟΥ, δεν μερίμνησε, ως φορέας εκμετάλλευσης της ανωτέρω παραλίας, για την 
πρόσληψη προσοντούχου ναυαγοσώστη ως όφειλε, ενώ είχαν αναπτυχθεί 
ομπρελοκαθίσματα στην παραλία…….. 

 Κατά των αποφάσεων αυτών επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου 
Τακτικού Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την 
επομένη της ημερομηνίας της νομότυπης επίδοσής τους. 
 Για το ανωτέρω θέμα που έχει προκύψει και  για το οποίο απαιτείται η πρόσληψη 
πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  
αντιμισθία στο Δήμο, προτείνω την πρόσληψη ως πληρεξούσιου δικηγόρου για την 
ανωτέρω υπόθεση τον κ. ΡΡ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΛΛ ΗΗ   ΣΣ ΤΤ ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΙΙ ΟΟ , δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας 
(Α.Μ. 463). 

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

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

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

Ορίζει ως Πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. ΡΡ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΛΛ ΗΗ   ΣΣ ΤΤ ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΙΙ ΟΟ , του Ιωάννη, 
Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας (ΑΜ 463), για: 

 

 Να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας, κατά των αριθ. 336600,,  337711,,  337799,,  338800,,  338811,,  338822,,  338833//22001166 

ααπποοφφάάσσεεωωνν  ΚΚ..ΛΛ..  ΒΒόόλλοουυ καθώς και κάθε άλλης σχετικής απόφασης που τυχόν 
προκύψει στο μέλλον και θα αφορά το ίδιο θέμα.  
 

 Να παραστεί ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, κατά  την 
ορισθείσα δικάσιμο ή τυχόν μετ’ αναβολής αυτής, όπου θα συζητηθούν οι 
κατατεθείσες προσφυγές,  για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τεμπών στη δίκη, καθώς 
και να προβεί - παραστεί σε κάθε ενέργεια εξώδικη ή δικαστική, που τυχόν θα 
κριθεί απαραίτητη για την υπόθεση αυτή (να καταθέσει προτάσεις & κάθε 
νομιμοποιητικό έγγραφο, να καλέσει & να εξετάσει μάρτυρες, να προβάλει 
ενστάσεις & ισχυρισμούς κ.λ.π.).   

 
 Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 
του Κ.Δ.Κ. και  του Νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/2013, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4205/2013, ΦΕΚ Α’ 242/2013) και θα βαρύνει τον ΚΚ..ΑΑ..  

0022..0000..66111111 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   181/2016 
………………………………………………………………………………………………………. 
 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    
 
          Τσεργάς  Κων/νος 
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