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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/15-06-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

150/2022

ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη εκ
μέρους του Δήμου Πωγωνίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας περί
ανάκλησης της υπ. αρ.14814/06-02-20 Α.Ε.Π.Ο. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας .
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 15η
Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε
τακτική συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14.06.2022 (ΦΕΚ 3004 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη
Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ.
πρωτ. 3519/10-06-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν
παρόντα τα [6], ήτοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ
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ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ
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ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΧΙ
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ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αγίου Κοσμά και Λάβδανης σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1ο και 2ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν τις Κοινότητες τους αντίστοιχα.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΩΝ

1.ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

ΟΧΙ

2.ΚΟΨΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΛΑΒΔΑΝΗΣ

ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη
της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι:
Στον Δήμο μας δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία και σύμφωνα με παρ.2 του άρθρου
38 του Ν.4795/2021 , η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής
γνωμοδοτήσεων.
Με την αρ.33/22 Α.Ο.Ε. ορίστηκε ο Δικηγόρος Πειραιώς κ. Μπάλιας Κ. Γεώργιος (οδός Σωτήρος Διός 12
, Πειραιάς - Α.Μ.2147 ΔΣΠ,), να συντάξει και καταθέσει αίτηση ανάκλησης της υπ. αρ. 14814/06-022020 (ΑΔΑ:ΨΩΤ1ΟΡ1Γ-ΑΡΩ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
με θέμα: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία
μονάδας για την παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής
ενέργειας συνολικής ισχύς 0,499 MW η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση «Κουτάδες», της Δ.Ε. Άνω
Καλαμά, της Τ.Κ. Μαζαρακίου, του Δ. Πωγωνίου, στην Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου» με
φορέα υλοποίησης την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Π.Ε.», στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με το υπ. αρ. 44399/28-04-22 έγγραφό της,
μας γνωστοποίησε ότι δεν γίνεται δεκτή για λόγους νομιμότητας η ανωτέρω αίτηση ανάκλησης .
Απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου, για το αν ο Δήμος Πωγωνίου πρέπει να καταθέσει ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακυρώσεως για παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας σχετικά
με το αίτημα περί ανακλήσεως της υπ. αρ. 14814/06-02-20 ΑΕΠΟ.
Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 του ν. 3852/10 όπως ισχύει σήμερα η
λήψη απόφασης για ανάθεση γνωμοδότησης, κατόπι έρευνας , στον δικηγόρο Πειραιώς κ. Μπάλια
Γεώργιο σύμφωνα με τα ανωτέρω, με αμοιβή το ποσό των 80,00 € για κάθε ώρα απασχόλησης επί 3
ώρες ήτοι συνολικά 240,00 € συν το Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται κατά τα ελάχιστα όρια από τον Κώδικα
Δικηγόρων( παράρτημα Ι του ν. 4194/2013).
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της








Το γεγονός ότι στον Δήμο δεν υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος
Την παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4795/2021
Την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 όπως ισχύει σήμερα
Ότι η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί
δικηγόρων όπως ισχύουν σήμερα
Την υπ’ αριθμ. 14814/06-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΤ1ΟΡ1Γ-ΑΡΩ) απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
την υπ. αρ. 44399/28-04-22 απορριπτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας
Την Α.Α.Υ Α-18/01-02-22 ( ΑΔΑ:ΨΠ56Ω1Ω-63Ε).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
1.Αναθέτει απευθείας στον δικηγόρο Πειραιώς κ. Μπάλια Κ. Γεώργιο (οδός Σωτήρος Διός 12 , Πειραιάς Α.Μ.2147 ΔΣΠ,), την σύνταξη και έκδοση γνωμοδότησης , για το αν ο Δήμος Πωγωνίου πρέπει να
καταθέσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακυρώσεως για παράλειψη οφειλόμενης
νόμιμης ενέργειας σχετικά με το αίτημα περί ανακλήσεως της υπ. αρ. 14814/06-02-20 ΑΕΠΟ.
2.Η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα και τους πίνακες αμοιβής δικηγόρων που θεσπίστηκαν με το Ν.
4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013, στο συνολικό
ποσό των (198,400€) εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών, ήτοι:
Α)Για το χρόνο απασχόλησης του δικηγόρου (σύνταξη γνωμοδότησης) ποσό 240,00€ ήτοι : 3 ώρες Χ
80,00€ χρονοχρέωση.
Β) Για Φ.Π.Α. 24% επί του παραπάνω ποσού ήτοι 57,60€.
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3. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6111.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών για υποθέσεις
του Δήμου η οποία εγκρίθηκε με την Α.Α.Υ Α-18/01-02-22 ( ΑΔΑ:ΨΠ56Ω1Ω-63Ε).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 150/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ

ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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