
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                            
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 18/2021 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  24 του μήνα Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00’ 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((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. 4995/20-08-21 πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ.  (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  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Μητσογιάννης Νικ.  1.    Γκατζόγιας Παν.  

2. Κυρίτσης Γεώργιος  2.    Τσεργάς Κων/νος  

3. Ζαρδούκας Κων.                                   

4. Κολλάτος Κων.  
 

5. Κρικώνης  Χρήστος  
 

6. --  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

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

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( 18ο ) «Αποδοχή ή μη, γνωμοδότησης δικηγόρου, για άσκηση αναίρεσης κατά της 
αριθ. 178/2020 απόφασης του Τριμελές Εφετείου Λάρισας και κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου»             
Αριθμός   Απόφασης   (  156 ) 
    

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:  
«Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 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: …..  

ιι))  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ππρροοσσφφυυγγώώνν  σσττιιςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  ααρρχχέέςς  κκααιι  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  

άάσσκκηησσηη  ήή  μμηη  όόλλωωνν  ττωωνν  έέννδδιικκωωνν  ββοοηηθθηημμάάττωωνν  κκααιι  έέννδδιικκωωνν  μμέέσσωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  

ππααρρααίίττηησσηη  ααππόό  ααυυττάά..    ΕΕππίίσσηηςς  ααπποοφφαασσίίζζεειι  ττοονν  σσυυμμββιιββαασσμμόό  ήή  ττηηνν  κκααττάάρργγηησσηη  δδίίκκηηςς  πποουυ  έέχχεειι  

ααννττιικκεείίμμεεννοο  πποοσσόό  έέωωςς  6600..000000  €€,,  ππλλέέοονν  ΦΦΠΠΑΑ..  ……………………....  

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  
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γγννώώσσηη  ήή  εεμμππεειιρρίίαα..  ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααυυττέέςς,,  ηη  ααμμοοιιββήή  ττοουυ  δδιικκηηγγόόρροουυ  οορρίίζζεεττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  

ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  228811  ττοουυ  ΚΚΔΔΚΚ..»»  
Με την αριθ. 111155//22002211   προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε 

ο δικηγόρος  ΡΟΦΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ για να γνωμοδοτήσει και να αποφανθεί αιτιολογημένα αν 
θα πρέπει ο Δήμος Τεμπών να ασκήσει ή όχι αίτηση αναίρεσης Ενώπιον του Αρείου Πάγου 
κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της υπ.’ αριθ. 178/2020 οριστικής απόφασης του 
Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.   

 
Στη συνέχεια, ο πληρεξούσιος δικηγόρος, μας έστειλε την από 08.07.2021 

Γνωμοδότηση, η οποία έχει ως εξής:  
………………………………….……………………………………….…………………………………………………………………… 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  
 

Με την υπ.’ αρ. 115/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών ορίστηκα πληρεξούσιος 

 
 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
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ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΠΛΗΜΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠ.’ ΑΡ. 178/2020 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΘΕΝΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 

             
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Με την αριθ. 131/2021 [ΑΔΑ: 6Π9ΤΩΗ7-Τ30] έγινε η αποδοχή της σχετικής 
γνωμοδότησης. Στη συνέχεια όμως, προέκυψε η ανάγκη για κάποιες διευκρινήσεις, 
συμπληρώσεις και τροποποιήσεις και για το λόγο αυτό προτείνουμε την κατάργησή της και 
την εκ νέου αποδοχή της γνωμοδότησης. 

 
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.  
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, 

την γνωμοδότηση του Δικηγόρου, τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική .  
 

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

1. Ακυρώνει την αριθ. 113311//22002211  [[ΑΑΔΔΑΑ::  66ΠΠ99ΤΤΩΩΗΗ77--ΤΤ3300]] προηγούμενη απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 

2. Αποδέχεται την από 0088--0077--22002211  ΓΓννωωμμοοδδόόττηησσηη του δικηγόρου ΡΡΟΟΦΦΑΑΛΛΗΗ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥ,  με 
την οποία προτείνεται η άσκηση Αναίρεσης κατά της υπ.’ αρ. 178/2020 οριστικής και 
τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. 

 

3. Ορίζει ως πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου Τεμπών τον κ. ΡΟΦΑΛΗ  Στέργιο του 
Ιωάννη, Δικηγόρο Λάρισας (ΑΜΔΣΛ 463), κάτοικο Λάρισας  (Κούμα 4) με ΑΦΜ: 
045305050, με την εντολή και πληρεξουσιότητα: 
A. 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,  

B. να προβεί  στον προσδιορισμό  δικασίμου της αίτησης αναίρεσης Ενώπιον του 
Αρείου Πάγου και 

Γ.   να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί προς περαίωση των άνω εντολών 
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4. Αναθέτει απευθείας στην Συμβολαιογράφο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΓΚΙΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ με 
έδρα τη Λάρισα (Παπακυριαζή 42), τη σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου με 
το οποίο ο Δήμαρχος Τεμπών Γεώργιος Μανώλης του Πασχάλη, ως νόμιμος 
εκπρόσωπος του Δήμου Τεμπών, θα παρέχει στον άνω πληρεξούσιο δικηγόρο τις 
παραπάνω εντολές και πληρεξουσιότητες. 
 

5. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Τεμπών κ. Γεώργιο Μανώλη του Πασχάλη, ως νόμιμο 
εκπρόσωπο του Δήμου Τεμπών να παραστεί ενώπιον της άνω συμβολαιογράφου και 
να υπογράψει το οικείο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο διορισμού του άνω 
δικηγόρου, με το οποίο θα του δίνονται οι ανωτέρω εντολές και πληρεξουσιότητες. 
 

6. Παραπέμπει, σύμφωνα  με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 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. 
 

7. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Τεμπών κ. Γεώργιο Μανώλη του Πασχάλη, ως νόμιμο 
εκπρόσωπο του Δήμου Τεμπών να υπογράψει έγγραφη συμφωνία με τον άνω 
δικηγόρο, στην οποία θα αναφέρεται η αμοιβή του δικηγόρου η οποία θα 
αποφασισθεί με την  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   156/2021 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 
 

 Ο Πρόεδρος                            Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                             (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

 
 

   Μητσογιάννης Νικ. 
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