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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 15/2021 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 15 του μήνα Σεπτεμβρίου  του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «κεκλεισμένων των θυρών & 
δ ι α  τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » συνεδρίαση, 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. 5392/10-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου του 
Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 
παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 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  ( 19 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  11. Βλάχος Αθαν.          (τηλεδιάσκεψη) 

2. Μητσογιάννης Νικ.  12. Κακαγιάννης Χρ.     (τηλεδιάσκεψη) 

3. Σίμος Βασ.              (τηλεδιάσκεψη)  13. Κωστή Μαρία   

4. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  (τηλεδιάσκεψη)  14. Χαδουλός Κων. 

5. Σαΐτης Αστέριος  15. Κολλάτος Κων/νος 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  16.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης  (τηλεδιάσκεψη)  17. Κοντογιάννης Ιωα.   (τηλεδιάσκεψη) 

8. Νικολάου Γεώργιος  18. Ανδρέου Νικ. 

9. Διψάνας Αχιλλεύς (τηλεδιάσκεψη)  19.Τσεργάς Κων/νος 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος  20.-- 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1. Ζαρδούκας Κων.    5. Κρικώνης Χρ.  

2. Ντόντος Γεωργ.     6. Τσούγιας Χρήστος 

3. Ζησάκη Ξανθή   7. Καρατέγος Μιχάλης 

4. Νταναβάρα Αργυρή  8. Μαϊμάρης Δημ.  
Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης,  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 (Ε.Η.Δ. 1ο) «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (ως προϊόν διαπραγμάτευσης)»  
Αριθμός   Απόφασης ( 81) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Μητσογιάννης Νικόλαος. 
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 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 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.» 
 

 Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 156/2021 απόφασή της όρισε ως πληρεξούσιο 
Δικηγόρο του Δήμου Τεμπών τον κ. ΡΟΦΑΛΗ  Στέργιο του Ιωάννη, Δικηγόρο Λάρισας (ΑΜΔΣΛ 
463), κάτοικο Λάρισας  (Κούμα 4) με ΑΦΜ: 045305050, γγιιαα  νναα  σσυυννττάάξξεειι    κκααιι  νναα  κκααττααθθέέσσεειι  γγιιαα  

λλοογγααρριιαασσμμόό  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΤΤεεμμππώώνν,,    ααίίττηησσηη  ααννααίίρρεεσσηηςς  ΕΕννώώππιιοονν  ττοουυ  ΑΑρρεείίοουυ  ΠΠάάγγοουυ  κκααττάά  ττηηςς  υυππ..΄́  

ααρρ..    117788//22002200    οορριισσττιικκήήςς  κκααιι  ττεελλεεσσίίδδιικκηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΤΤρριιμμεελλοούύςς  ΕΕφφεεττεείίοουυ  κκααιι    κκααττάά  ττοουυ  

ΕΕλλλληηννιικκοούύ  δδηημμοοσσίίοουυ,,  νναα  ππρροοββεείί    σσττοονν  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό    δδιικκαασσίίμμοουυ  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  ααννααίίρρεεσσηηςς  ΕΕννώώππιιοονν  

ττοουυ  ΑΑρρεείίοουυ  ΠΠάάγγοουυ  κκααιι    νναα  ππρροοββεείί  σσεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  εεννέέρργγεειιαα  ααππααιιττηηθθεείί  ππρροοςς  ππεερρααίίωωσσηη  ττωωνν  άάννωω  

εεννττοολλώώνν. 
 

Με την ίδια απόφαση η Ο.Ε., σύμφωνα  με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων, παρέπεμψε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο να αποφασίσει επί του θέματος 
καθορισμού του ύψους αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου (ως προϊόν διαπραγμάτευσης) για 
την εκτέλεση των άνω λεπτομερώς αναφερομένων νομικών υπηρεσιών του, δεδομένου ότι ο 
χειρισμός  της συγκεκριμένης υπόθεσης απαιτεί ειδική επιστημονική απασχόληση και μεγάλο 
χρόνο απασχόλησης και επίσης, έχει ιδιαίτερη σημασία για τα οικονομικά συμφέροντα του 
Δήμου Τεμπών. Πριν τη σύγκλιση του δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του ύψος της 
αμοιβής του δικηγόρου, απαιτείται να προηγηθεί έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας προς το Δικηγόρο ώστε να προβεί σε έγγραφη πρόταση αναφορικά με την αμοιβή 
του. 
 

 Στη συνέχεια, η Οικονομική Υπηρεσία με την αριθ. 5073/25-8-2021 έγγραφη πρόσκλησή 
της  προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο, ζήτησε την υποβολή έγγραφης πρότασης για την αμοιβή 
που αιτείται για τις ανατεθείσες νομικές εργασίες.  
 

 Πράγματι ο δικηγόρος έστειλε έγγραφη πρόταση με την οποία αιτείται  η αμοιβή του να 
ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.  
 

 Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η αμοιβή για την συγκεκριμένη νομική 
υπόθεση ξεπερνά την ελάχιστη αμοιβή δικηγόρων βάσει του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) 
Εισηγούμαστε ως αμοιβή του δικηγόρου για τις ανατεθείσες νομικές εργασίες το ποσό των 
1.400 € πλέον ΦΠΑ. 
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την επιστολή του δικηγόρου, την αριθ. 156/2021 
απόφαση της Ο.Ε., την προσφορά του δικηγόρου, την πρόταση του Προέδρου της ΟΕ και  μετά 
από διαλογική συζήτηση. 
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Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 
 Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι  ως αμοιβή του Δικηγόρου κ. Στέργιου Ροφαλή,  το ποσό των 1.400,00 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% €, για να συντάξει  και να καταθέσει για λογαριασμό του Δήμου 
Τεμπών,  αίτηση αναίρεσης Ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της υπ.΄ αρ.  178/2020  οριστικής 
και τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου και  κατά του Ελληνικού δημοσίου, να 
προβεί  στον προσδιορισμό  δικασίμου της αίτησης αναίρεσης Ενώπιον του Αρείου Πάγου και  
να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί προς περαίωση των άνω εντολών. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 81/2021 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 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 Δ.Σ. 

 
 

Κυρίτσης Γεώργιος 
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