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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. 2ο) «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κατ’ εξαίρεση»  
Αριθμός   Απόφασης ( 82) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Μητσογιάννης Νικόλαος. 
 



 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 171/2021 απόφασή της Ανάθεσε κατ’ εξαίρεση, τον 
δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης ώστε: 1) Να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Λάρισας, κατά την συν δικάσιμο στις 24-09-2021 ή τυχόν μετ’ αναβολής αυτής, 
όπου συζητείται η με ααρριιθθ..  κκααττααθθ..  9988//22002211 ΑΑίίττηησσηη  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκώώνν  ΜΜέέττρρωωνν του Δήμου Τεμπών 
κατά του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και η ΠΠρρόόσσθθεεττηη  ΠΠααρρέέμμββαασσηη  ((ααρριιθθ..  εεκκθθ..  κκααττααθθ..  

660044//22002211)), που κατέθεσε η Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «ΣΟΛ ΙΝΤΙΓΚΕΣ 
Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στη Φιλοθέη Αττικής κατά του Δήμου Τεμπών και υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου, για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τεμπών στη δίκη αυτή. 2) Να παραστεί ενώπιον του 
Τριμελούς Πολιτικού Εφετείου Λάρισας, κατά την συζήτηση στις 24-09-2021 ή τυχόν μετ’ 
αναβολής αυτής, όπου συζητείται η με ααρριιθθ..  κκααττααθθέέσσεεωωςς    44//22001199  ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΕΕΡΡΗΗΜΜΟΟΔΔΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ 
κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της με αριθ. 342/2012 ερήμην τελεσίδικης απόφασης 
του Εφετείου, που κατέθεσε ο Δήμος Τεμπών, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για να 
εκπροσωπήσει το Δήμο Τεμπών στη δίκη αυτή και 3) Να προβεί-παραστεί σε κάθε ενέργεια 
εξώδικη ή δικαστική, που τυχόν θα κριθεί απαραίτητη για την υπόθεση αυτή για να προασπίσει 
τα συμφέροντα του Δήμου και να τα διεκδικήσει.  

 
 Ο λόγος που απαιτεί ή συγκεκριμένη υπόθεση ειδικό χειρισμό από έμπειρο δικηγόρο 
είναι ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος για ζημία σε βάρος του Δήμου.  
 Η αμοιβή του δικηγόρου σύμφωνα με την προσφορά του, μετά από διαπραγμάτευση, 
ανέρχεται σε 2.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και η οποία υπερβαίνει το όριο που θέτουν οι 
διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων όπως ισχύουν σήμερα.  
 Συνεπώς την απόφαση σχετικά με το ύψος τη αμοιβής του δικηγόρου για τη 
συγκεκριμένη απόφαση πρέπει να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο  
 
 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. 171/2021 
απόφαση της Ο.Ε., την πρόταση του Προέδρου της Ο.Ε.  και  μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 
 Καθορίζει ως αμοιβή του Δικηγόρου κ. ΝΑΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ,  το ποσό των 2.300,00 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α. 24% €, για 1) Να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, κατά 
την συν δικάσιμο στις 24-09-2021 ή τυχόν μετ’ αναβολής αυτής, όπου συζητείται η με ααρριιθθ..  

κκααττααθθ..  9988//22002211 ΑΑίίττηησσηη  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκώώνν  ΜΜέέττρρωωνν του Δήμου Τεμπών κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου καθώς και η ΠΠρρόόσσθθεεττηη  ΠΠααρρέέμμββαασσηη  ((ααρριιθθ..  εεκκθθ..  κκααττααθθ..  660044//22002211)), που κατέθεσε η 
Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «ΣΟΛ ΙΝΤΙΓΚΕΣ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στη 



Φιλοθέη Αττικής κατά του Δήμου Τεμπών και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για να 
εκπροσωπήσουν το Δήμο Τεμπών στη δίκη αυτή. 2) Να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς 
Πολιτικού Εφετείου Λάρισας, κατά την συζήτηση στις 24-09-2021 ή τυχόν μετ’ αναβολής αυτής, 
όπου συζητείται η με ααρριιθθ..  κκααττααθθέέσσεεωωςς    44//22001199  ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΕΕΡΡΗΗΜΜΟΟΔΔΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου και κατά της με αριθ. 342/2012 ερήμην τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου, που 
κατέθεσε ο Δήμος Τεμπών, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για να εκπροσωπήσει το Δήμο 
Τεμπών στη δίκη αυτή, και 3) Να προβεί-παραστεί σε κάθε ενέργεια εξώδικη ή δικαστική, που 
τυχόν θα κριθεί απαραίτητη για την υπόθεση αυτή για να προασπίσει τα συμφέροντα του 
Δήμου και να τα διεκδικήσει.  
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 82/2021 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 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 


