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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 12/2022 πρακτικό συνεδρίασης
Σήμερα στις 19 του μήνα Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00’ το
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4231/14-07-22 πρόσκληση του Προέδρου
αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 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 ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σίμος Βασίλειος
Κυρίτσης Γεώργιος
Κρικώνης Χρήστος
Ζαρδούκας Κων.
Βλάχος Αθαν.
---

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κολλάτος Κων.
2. Κοντογιάννης Ιωάν.

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 και αφού πρώτα
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ ( E.H.Δ. 1ο ). «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης»
Αριθμός Απόφασης ( 154 )
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α’)
Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι
συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: …..
ιδ) αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον
δεν έχουν προσληφθεί στο δήμο δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι
δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης,
η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη
γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.»
To Γραφείο Αδειοδοτήσεων του Δήμου μας, έστειλε το παρακάτω έγγραφο:
…………………………………………………………………………………………………………..................
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Μακρυχώρι 19.07.2022
ΘΕΜΑ: “ Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμάτευσης
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Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στις 29/06/2022 κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης σε
συγκεκριμένη τοποθεσία από τον κύριο Βενετάκη Βενέτη και είχε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ. 16228/17-05-2017 (ΦΕΚ 1723/18-05-2017 τεύχος Β.). Ένα εκ
των δικαιολογητικών που περιγράφεται στην παρ. 4 της παραπάνω ΚΥΑ είναι και η υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν απαγορεύει την συγκεκριμένη χρήση και κατατέθηκε
σχετική υπεύθυνη δήλωση από τον φερόμενο ιδιοκτήτη Κο Ντουμάνη ΅Ευάγγελου. Στις
01/07/2022 και αφού εκδόθηκε βεβαίωση χρήσης γής από την πολεοδομία του Δήμου Λαρισαίων
χορηγήθηκε η υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3988/01/07/2022 Βεβαίωση εγκατάστασης στην συγκεκριμένη
τοποθεσία. Στις 14/07/2022 με το υπ΄αριθμ. 4248/14-07-2022 εισερχόμενο έγγραφο κατατέθηκε στο
Γραφείο Αδειοδοτήσεων του Δήμου Εξώδικη καταγγελία –διαμαρτυρία της Ντουμάνη Θάλειας
Χήρας Αναστασίου και της Ντουμάνη Ευμορφίας του Αναστασίου προς το Δήμο Τεμπών με το οποίο
κατά δήλωσης τους δηλώνουν συνιδιοκτήτες του χώρου και δεν συναινούν στην έκδοση άδεια
λειτουργίας. Ζητήθηκε άμεσα να προσκομιστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και από τις δύο πλευρές.
Επειδή από τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στο γραφείο μας δεν υπάρχει η ανάλογη
νομική γνώση ώστε να ερμηνεύσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και επίσης το κατά πόσο το εξώδικο
που επιδόθηκε στο Δήμο μας είναι δεσμευτικό για την παραπέρα πορεία της υπόθεσης
Παρακαλούμε όπως ορίσετε Δικηγόρο που να εξετάσει τα δικαιολογητικά και αποφανθεί γραπτώς
στο κατά πόσο χρήζει ανάκληση της υπογραφής χορήγησης βεβαίωσης εγκατάστασης (έλλειψη
νόμιμων τίτλων) για να καθορίσουμε την περεταίρω ενέργειες του τμήματος.
Ο προϊστάμενος του Τμήματος
Μπετχαβές Σπύρος
...............................................................................................................................

Για τα ανωτέρω θέματα που έχουν προκύψει και για τα οποία 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, της Β α σ ι λ ι κ ή ς Γ. Σ Ε Λ Η Γ Κ Ο Υ Ν Α (Α.Μ. 1176), δικηγόρου
Λάρισας.
Και κάλεσε την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη το 19.07.2022 έγγραφο του
γραφείου αδειοδοτήσεων, την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις και μετά από
διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Ορίζει ως Πληρεξούσιο Δικηγόρο την κα. Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η Γ . Σ Ε Λ Η Γ Κ Ο Υ Ν Α ,
δικηγόρο Λάρισας (Α.Μ. 1176), για να γνωμοδοτήσει σχετικά με τα αναφερόμενα στο
ανωτέρω έγγραφο του γραφείου αδειοδοτήσεων.
➢ Με την παρούσα απόφαση αναγνωρίζεται στην άνω Δικηγόρο ως χρόνος απασχόλησης
δύο (2) ώρες και συνεπώς η αμοιβή της αποφασίζεται με την παρούσα να ανέλθει στο
ποσό των 160,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% [ 80,00 ευρώ/ώρα (σύμφωνα με το άρθρο 59
του Κώδικα Δικηγόρων ) Χ 2 ώρες ]
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 154/2022
……………………………………………………………………………………………………….
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 Πρόεδρος της Ο.Ε.
Σίμος Βασίλειος

