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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 16/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 15 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 19:30’ το Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12418/1009-14 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο

ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού
(άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) 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 ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 26 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τσέτσιλας Δημήτριος
Τσάτσαρης Χρήστος
Μπουζέκης Ευθύμιος
Αργυρίου ιωάννης
Νταφούλης Κων/νος
Τσιαπλές θωμάς
Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία
Ζησάκη Ξανθή
Πανάγου Ελευθερία
Καρατέγος Μιχάλης
Σαϊτης Αστέριος
Τσεργάς Κων/νος
Τσούγιας Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ (1)
1. Έξαρχος Γεώργιος

14. Διψάνας Αχιλλεύς
15. Ζάχος Βασίλειος
16. Μανώλης Γεώργιος
17. Κυρίτσης Γεώργιος
18. Βλάγκας Ιωάννης
19. Ντόντος Γεώργιος
20. Μαϊμάρης Δημήτριος
21. Νικολάου Γεώργιος
22. Καραναστάσης Αθανάσιος
23. Σίμος Γεώργιος
24. Κακαγιάννης χρήστος
25. Γκατζόγιας Παναγιώτης
26.Μπίκας Χρήστος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
Ο Πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα για
συζήτηση, το θέμα εισηγήθηκε ως κατωτέρω ο Αντιδήμαρχος κ. Τσάτσαρης Χρήστος .
ΘΕΜΑ ( 26 Ε.Η.Δ.) «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό ζητήματος
ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης
γνώσης (άρθρο 72 πρε.1ιε του Ν.3852/2010)»
Αριθμός Απόφασης ( 195 )
Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η
Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον
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εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, 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 την παράγραφο 3 του
άρθρου 281 του Ν.3463/06.
Με την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι:
«Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν
ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία,
η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού
συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους.»
Με την υπ’ αριθ. 132/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προσλήφθηκε ο
ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ δικηγόρος, για την εκπροσώπηση του Δήμου Τεμπών, για να
παραστεί κατά τη δικάσιμο της 5-3-2013 (η οποία συζητείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Λάρισας) ή τυχόν μετ’ αναβολής αυτής, όπου συζητείται η υπ’ αριθ. κατατιθέμενη
1482/2011 αγωγή του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ κατά του Δήμου Τεμπών, ως καθολικού
διαδόχου του Δήμου Γόννων, δυνάμει του Ν.3852/2010. Νέα δικάσιμος έχει ορισθεί η 1609-2014.
Η ανωτέρω υπόθεση δεν έχει συζητηθεί ως σήμερα λόγω αναβολών της δικασίμου
και δεν έχει υπάρξει αμοιβή του δικηγόρου ως και σήμερα, για την υπόθεση αυτή.
Δεδομένου ότι η εν λόγω υπόθεση είναι ιδιαίτερη σημασίας για το Δήμο
[οικονομική απαίτηση της αγωγής 72,528,03 € (58.965,88 € + 13.562,15 €)] εισηγούμαι
την αμοιβή του δικηγόρου ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Α.Μ.1271), στον οποίο ανατέθηκε από
την Οικονομική επιτροπή κατ΄ εξαίρεση ο δικαστικός χειρισμός της ανωτέρω υπόθεσης,
στο ποσό των χιλίων τετρακόσιων πενήντα ευρώ (1.450,00 € πλέον ΦΠΑ).
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μπίκας Χρ. : Διαφωνώ με τον τρόπο χειρισμού των αγωγών
Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου, τις
διατάξεις περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 & παρ. 3 του άρθρου 281 του
Ν.3463/06 και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας Χρ.]
Αποφασίζει

Κατά Πλειοψηφία

1. Εγκρίνει ως αμοιβή του δικηγόρου ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Α.Μ.1271), στον οποίο
ανατέθηκε από την Οικονομική επιτροπή κατ΄ εξαίρεση ο δικαστικός χειρισμός της
ανωτέρω υπόθεσης, στο ποσό των χιλίων τετρακόσιων πενήντα ευρώ (1.450,00 € πλέον
ΦΠΑ)
2. Η αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 του
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Τεμπών.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 195/2014
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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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
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
Μακρυχώρι 17-09-2014
O Πρόεδρος Δ.Σ.
Τσέτσιλας Δημ.

