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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 3/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  21 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  δδιιαα  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηηςς)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1036/17-02-22 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής (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  ΕΠΤΑ ( 7 ): 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος              ------ 

2. Κυρίτσης Γεώργιος*  
 

3. Κρικώνης  Χρήστος *                    

4. Κοντογιάννης Ιωάν.*  
 

5. Κολλάτος Κων.*   
 

6. Ζαρδούκας Κων.*  
 

7. Βλάχος Αθαν. *                    Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

*Δια τηλεδιάσκεψης 
  

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (4ο). «Έγκριση της αριθ.  192/2022 απόφασης Δημάρχου»             
Αριθμός   Απόφασης ( 36 ) 

 
 Με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται 
άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από 
την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που 
ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην 
περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 
επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 
 
 Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, ο 
Δήμαρχος προχώρησε στη λήψη της υπ’ αριθ. 192/2022 [ΑΔΑ: 6Ξ6ΠΩΗ7-ΑΩ0], με την 
οποία δίνεται εντολή και πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο Λάρισας κα. ΠΠΕΕΤΤΡΡΩΩΤΤΟΟΥΥ    ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΑΑ  

((ΑΑΜΜ..  224400))  προκειμένου να ασκήσει ενδικοφανείς προσφυγές σύμφωνα με το άρθρο 43 του 
ν.4873/2021 ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδος κατά αποφάσεων επιβολής προστίμου που επέβαλε με τις με αριθμούς 267/2021, 
268/2021 , 269/2021 , 270/2021. 271/2021, 272/2021, 273/2021 και 274/2021 αποφάσεις 
το Αρχηγείο Λιμενικού σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής , Λιμενικής Αρχής Βόλου κατά του 

ΑΔΑ: 6ΒΚΝΩΗ7-ΡΤ0



Δήμου Τεμπών. Να υποβάλει τις ενδικοφανείς προσφυγές στην αρμόδια αρχή του άρθρου 
43 του ν.4873/2021 υπογράφοντας αυτές να παραστεί ενώπιον αυτής κατά την εκδίκαση 
τους καταθέτοντας υπόμνημα αναπτύσσοντας τους ισχυρισμούς μας. Να ασκήσει ένδικα 
μέσα κατά των αποφάσεων που θα εκδοθούν και γενικά να πράξει οτιδήποτε χρειασθεί για 
την περαίωση της ανωτέρω εντολής.   

Επίσης να ασκήσει προσφυγές κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιβολής προστίμου 
που επέβαλε με τις με αριθμούς 267/2021, 268/2021 , 269/2021 , 270/2021. 271/2021, 
272/2021, 273/2021 και 274/2021 αποφάσεις το Αρχηγείο Λιμενικού σώματος Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, Λιμενικής Αρχής Βόλου κατά του Δήμου Τεμπών. Να καταθέσει τις 
προσφυγές στην αρμόδια αρχή καθώς και να παραστεί στην συζήτηση αυτών ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας όταν ορισθεί η εκδίκαση αυτών, καταθέτοντας σχετικά 
υπομνήματα περιέχοντας τους ισχυρισμούς του Δήμου Τεμπών καθώς και να ασκήσει όλα 
τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων στην περίπτωση που εκδοθούν από το Διοικητικό 
πρωτοδικείο Λάρισας εις βάρους του Δήμου. 
 

 Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής για την έγκριση της απόφασης του Δημάρχου. 
 

 Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

• την υπ’ αριθ. 192/2022 [ΑΔΑ: 6Ξ6ΠΩΗ7-ΑΩ0], απόφαση του Δημάρχου Τεμπών, 

• τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

• τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτωση  ιε’ του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 άρθρο 40 Ν.4735/2020  και μετά από συζήτηση και 
ψηφοφορία.  

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

 
 Ε γ κ ρ ί ν ε ι  την υπ’ αριθ. 192/2022 [ΑΔΑ: 6Ξ6ΠΩΗ7-ΑΩ0], απόφαση του 

Δημάρχου Τεμπών. 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   36/2022 
………………………………………………………………………………………………………. 
 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 
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