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ΑΠΟΦΑΣΗ

133/2022

ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με το υπ. αρ.
3008/23-05-22 αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου με
θέμα «Παραχώρηση συνεχόμενου κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία της
Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.»
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 31η Μαΐου
2022, ημέρα Τρίτη 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. 27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369 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 Δευτέρα 16 Μαϊου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη
Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ.
πρωτ. 3148/27-05-2022, 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 [5], ήτοι:
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει
υπόψη της τα εξής: Στον Δήμο μας δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία και σύμφωνα
με την παρ. 1 ιδ του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την ανάθεση σε
δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στον Δήμο δικηγόροι με
μηνιαία αντιμισθία.
Θέτει υπόψη της Ο.Ε. το κάτωθι υπ. αρ. 3008/23-05-22 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Πωγωνίου με θέμα «Παραχώρηση συνεχόμενου κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία
της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου», ήτοι :
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ΘΕΜΑ:

«Παραχώρηση συνεχόμενου κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ.
Κεφαλοβρύσου»

ΣΧΕΤ.:

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2385/18-4-2022 έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Πωγωνίου

Σύμφωνα με το άρ.7.1 του Κανονισμού Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Πωγωνίου και
Προσδιορισμού Κοινοχρήστων Χώρων για την Παραχώρηση Χρήσης (ΑΔΑ: ΩΦ4ΡΩ1Ω-Θ6Ψ), το Γραφείο
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Πωγωνίου απέστειλε το ανωτέρω
σχετικό με το οποίο, αιτείται τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της αιτήσεως της κας Σοφίας
Ντούκα του Βασιλείου εκμεταλλευτή καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ» στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου και
επί της Ε.Ο. 34 (παρεμβάλλεται μεταξύ του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου), σχετικά με την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε συνεχόμενο κοινόχρηστο χώρο στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ.
Κεφαλοβρύσου.
Λαμβάνοντας υπόψη
1. το από Απρίλιος 2022 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Αλέξανδρου Πότση,
σύμφωνα με το οποίο η προβολή της πρόσοψης του καταστήματος της αιτούσης και μέχρι το τέλος του
κοινοχρήστου χώρου της πλατείας καταλαμβάνει την έκταση (Μ,Ν,Θ,Ι,Ξ,Μ), καλύπτεται στο μεγαλύτερο
τμήμα από τεχνικό έργο (παρτέρι), ο δε χώρος που απομένει δεν είναι ικανός για την ανάπτυξη επαρκή
αριθμού τραπεζοκαθισμάτων και για το λόγο αυτό αιτείται συνεχόμενο κοινόχρηστο χώρο στην κεντρική
πλατεία της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου,
2. το άρθρο 7 του Κανονισμού Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Πωγωνίου και
Προσδιορισμού Κοινοχρήστων Χώρων για την Παραχώρηση Χρήσης «Οι προς παραχώρηση συνεχόμενοι
χώροι της πλατείας που δεν εμπίπτουν σε προβολές των καταστημάτων, διατίθενται από τον Δήμαρχο
στα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται στην πλατεία ανάλογα με την πρόσοψη των
καταστημάτων ή άλλα κριτήρια τουριστικά, κυκλοφοριακά, πρασίνου, κλπ. (άρθρο 13 παρ.4 Β.Δ. 24/920/10/58 ΣτΕ 2875/88 ΔιΔι 1989 σε.79).»
3. την υπ’ αριθμ. 2875/1988 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας «Τέλος οι προς παραχώρηση
συνεχόμενοι χώροι, οι οποίοι δεν εμπίπτουν σε προβολές καταστημάτων επί της πλατείας
παραχωρούνται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας στους εκμεταλλευτάς των παραπάνω
καταστημάτων που έχουν πρόσωπο στην πλατεία με βάση τις προσόψεις των καταστημάτων αυτών ή
άλλα νόμιμα κριτήρια, όπως τοπικά, τουριστικά, κυκλοφοριακά και πρασίνου.»
4. τη γνωμοδότηση του Δικηγόρου κ. Δημητρίου Κονάκη «Για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης επί
κοινοχρήστου χώρου, …., λαμβάνεται υπόψη καταρχήν η προβολή πρόσοψης κάθε καταστήματος, η
οποία εκτείνεται είτε μέχρι κάποιου φυσικού εμποδίου ή τεχνικού έργου …»,
παρακαλούμε όπως ανατεθεί σε δικηγόρο η γνωμοδότηση εάν α. ο Δήμαρχος έχει δικαίωμα
παραχώρησης συνεχόμενου κοινόχρηστου χώρου στην αιτούσα κα Σοφία Ντούκα και β. σε περίπτωση
δικαιώματος παραχώρησης ποιος είναι ο μέγιστος χώρος που μπορεί να παραχωρηθεί.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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 Ιωαννίνων κ. Κονάκη
Στέφανο σύμφωνα με τα ανωτέρω, με αμοιβή το ποσό των 80,00 € για κάθε ώρα απασχόλησης επί 3
ώρες ήτοι συνολικά 240,00 €, 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 Οικονομκή Επ/πη μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της



Το γεγονός ότι στον Δήμο δεν υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος
Την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 3 του άρθρου 281
του Ν.3463/06 όπως ισχύουν σήμερα
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Ότι η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί
δικηγόρων όπως ισχύουν σήμερα.
το υπ. αρ. 3008/23-05-22 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου με
θέμα «Παραχώρηση συνεχόμενου κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ.
Κεφαλοβρύσου»
Την Α.Α.Υ Α-18/01-02-22 ( ΑΔΑ:ΨΠ56Ω1Ω-63Ε).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

1.Αναθέτει απευθείας στον δικηγόρο Ιωαννίνων κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Δ. ΚΟΝΑΚΗ – ΣΠ. ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ 7 –
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45332 ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΥΡΤΙΟΥ, με Α.Μ.Δ.Ι. 713, την σύνταξη και έκδοση γνωμοδότησης που
αφορά τα ανωτέρω αιτήματα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου που αναφέρονται
στο υπ.αρ. 3008/23-05-22 έγγραφό του ,σχετικά με παραχώρηση συνεχόμενου κοινόχρηστου χώρου
στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου και συγκεκριμένα:Eάν α. ο Δήμαρχος έχει δικαίωμα
παραχώρησης συνεχόμενου κοινόχρηστου χώρου στην αιτούσα κα Σοφία Ντούκα και β. σε περίπτωση
δικαιώματος παραχώρησης ποιος είναι ο μέγιστος χώρος που μπορεί να παραχωρηθεί.
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 240,00€ (χωρίς ΦΠΑ ένεκα απαλλαγής), ήτοι : 3 ώρες Χ 80,00€ χρονοχρέωση ανά ώρα .
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 133/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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