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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 4/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  08 του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη)) 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. 1315/03-03-22 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  ΕΞΙ ( 6 ): 
 

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

2. Κυρίτσης Γεώργιος*  
 

3. Κολλάτος Κων.     *                    

4. Βλάχος Αθαν.*  
 

5. Ζαρδούκας Κων/νος*  
 

6. Κοντογιάννης Ιωάν.*  
 

7. --               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 την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (1ο). «Επί γνωμοδότησης δικηγόρου (Μήλιου Ευρ. για υπόθεση Πουτσιάκα»             
Αριθμός   Απόφασης ( 40 ) 
    

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:  
«ΆΆρρθθρροο  7722..  ΑΑρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΔΔήήμμωωνν 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: …..  

ιιδδ))  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάθθεεσσηη  σσεε  δδιικκηηγγόόρροο  ττηηςς  ππααρροοχχήήςς  γγννωωμμοοδδοοττήήσσεεωωνν,,  μμόόννοο  εεφφόόσσοονν  

δδεενν  έέχχοουυνν  ππρροοσσλληηφφθθεείί  σσττοο  δδήήμμοο  δδιικκηηγγόόρροοιι  μμεε  μμηηννιιααίίαα  ααννττιιμμιισσθθίίαα..  ΜΜεε  ααππόόφφαασσήή  ττηηςς,,  εείίννααιι  

δδυυννααττήή  ηη  κκααττ’’  εεξξααίίρρεεσσηη  ααννάάθθεεσσηη  σσεε  δδιικκηηγγόόρροο,,  εεξξώώδδιικκοουυ  ήή  δδιικκαασσττιικκοούύ  χχεειιρριισσμμοούύ  υυππόόθθεεσσηηςς,,  

ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  ιιδδιιααίίττεερρηη  σσηημμαασσίίαα  γγιιαα  τταα  σσυυμμφφέέρροονντταα  ττοουυ  δδήήμμοουυ  κκααιι  ααππααιιττεείί  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννηη  
γγννώώσσηη  ήή  εεμμππεειιρρίίαα..  ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααυυττέέςς,,  ηη  ααμμοοιιββήή  ττοουυ  δδιικκηηγγόόρροουυ  οορρίίζζεεττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  

ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  228811  ττοουυ  ΚΚΔΔΚΚ..»»  
 

Με την 233/2021 προηγούμενη απόφαση της ΟΕ ορίσθηκε ως πληρεξούσια 
δικηγόρος η ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΥΥ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΓΓ ..   ΜΜ ΗΗ ΛΛ ΙΙ ΟΟ ΥΥ  ((ΑΑ..ΜΜ..  11552211)), δικηγόρος Λάρισας  για Να 

ΑΔΑ: ΩΧΦΔΩΗ7-ΧΙΛ



παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας, κατά τη δικάσιμο στις  21-03-2022 καθώς 
και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για λογαριασμό του Δήμου Τεμπών προς αντίκρουση 
της με αριθ. κατάθεσης 290/2021 αγωγής των 1) Νικολάου ΠΟΥΤΣΙΑΚΑ του Δημητρίου, 
κατοίκου Συκουρίου Λάρισας και 2) Christele Raymonde Marcelle Charmettan, κατά του 
Δήμου Τεμπών, καθώς και να προβεί – παραστεί σε κάθε ενέργεια εξώδικη ή δικαστική, 
που τυχόν θα κριθεί απαραίτητη για την υπόθεση αυτή. 
 

 Στη συνέχεια,  η ανωτέρω δικηγόρος μας έστειλε την από 08.02.2022 γνωμοδότηση, 
η οποία έχει ως εξής: 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 
 

 

 
-//- 
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Λάρισα 08.02.2022 

Η πληρεξούσια Δικηγόρος 
ΕΥΡΥΔΙΚΗ Γ. ΜΗΛΙΟΥ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Και κάλεσε τα μέλη της  Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά.  
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Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 
Προέδρου, την γνωμοδότηση της δικηγόρου της υπόθεσης, 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.  Αποδέχεται την από 08.02.2022 γνωμοδότηση της δικηγόρου Λάρισας Ευρυδίκης 
Μήλιου . 

 

Β.   Ορίζει ως πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου Τεμπών την κα. Ευρυδίκη Μήλιου, 
δικηγόρο Λάρισας ((ΑΑΜΜΔΔΣΣ  11552211)), για: 

 

• Να προχωρήσει στη διαδικασία της εξώδικης επίλυσης της διαφοράς και να 
συντάξει το πρακτικό συμβιβασμού, καθώς και να προβεί - παραστεί σε κάθε 
ενέργεια εξώδικη ή δικαστική, που τυχόν θα κριθεί απαραίτητη για την υπόθεση 
αυτή.   

 

Γ.   Αναγνωρίζει ως χρόνο απασχόλησης της άνω Δικηγόρου δύο (2) ώρες και η αμοιβή 
καθορίζεται συνολικά, σύμφωνα με το άρθρο 59 Ν. 4194/2013  Κώδικας Δικηγόρων 
στο ποσό των 160,00 ευρώ ( 80,00 ευρώ / ώρα χ 2 ώρες ) ππλλέέοονν  ΦΦΠΠΑΑ. 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   40/2022 
………………………………………………………………………………………………………. 
 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 Αντιδήμαρχος 

 
 

Σίμος Βασίλειος 
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