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ΘΕΜΑ: «Άσκηση ή μη Αιτήσεως Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και 

διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου». 
 

Στη Λάρισα σήμερα 12-02-2015 ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.µ., η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. 
πρωτ. 7912/06-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που 
ορίστηκε µε την µε αριθµ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από 
τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αδαμόπουλος 
Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γελαλή Πολυξένη, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Καφφές 
Θεόδωρος, 8) Καραλαριώτου Ειρήνη, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 10) 
Σούλτης Γεώργιος. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 
«Άσκηση ή μη Αιτήσεως Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και διορισμός 
πληρεξούσιου δικηγόρου» και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν.3852/2010. 
2. Το με αριθμ. πρωτ. 8825/11-02-2015 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Νομικής 

Υποστήριξης, το οποίο έχει ως εξής: 
Με την υπ.αρ. 682/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η άσκηση 

Προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 ν. 3463/2006 κατά της 19830/2172/22-10-2014 
Απόφασης της Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με τον 
έλεγχο νομιμότητας της με αρ. 465/14 ΑΔΣ και ανατέθηκε η υπόθεση στην εταιρία δικηγόρων 
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΑΦΜ 
99716514) και στη δικηγόρο κ. Κατερίνα Λαϊνά (ΑΜ ΔΣΑ 24251). Κατόπιν τούτου ασκήθηκε η με 
αρ.πρωτ. 105/20.11.2014 Προσφυγή ενώπιον της προαναφερόμενης επιτροπής.  

Επειδή η πιο πάνω Επιτροπή δεν συνεδρίασε εντός της τριακονθήμερης αποκλειστικής προθεσμίας 
από την κατάθεση της πιο πάνω προσφυγής (η κατάθεση έλαβε χώρα την 20-11-2014, ενώ η 
συνεδρίαση έλαβε χώρα την 30-1-2015) οι χειρισθέντες την υπόθεση δικηγόροι μας ενημέρωσαν 
ότι θα πρέπει να ασκηθεί Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ για την ακύρωση : 1. της 
τεκμαιρόμενης, από την άπρακτη πάροδο της προβλεπομένης κατ’ άρθρον 152 του ΚΔΚ 
τριακονθήμερης αποκλειστικής προθεσμίας, άρνησης της  Ειδικής Επιτροπής κατ’ άρθρον 152 
ΚΔΚ να κάνει δεκτό αίτημα του Δήμου Λαρισαίων για την ακύρωση της από 22-10-2014 και με 
αρίθμ. πρωτ. 19830/ 217240 αποφάσεώς του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, 2. Της από 22-10-2014 και με αρίθμ. πρωτ. 19830/ 217240 
αποφάσεώς του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, 
καθώς και 3. κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης. 

Ως εκ τούτου, και κατά τη δική μας γνώμη, στην ανωτέρω περίπτωση η προθεσμία είναι εξήντα 
ημερών από την πάροδο του τριακονθημέρου και λήγει την 18-2-2015. 
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Επειδή η εκδικαζόμενη υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου 
Λαρισαίων, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό 682/2014 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
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Επειδή ήδη την υπόθεση χειρίζεται η δικηγόρος κ. Κατερίνα Λαϊνα (ΑΜ ΔΣΑ 24251), 
κάτοικος Αθηνών, Φραγκοπούλου 37, Ν.Ψυχικό, τηλ 2107248551, στην οποία, μεταξύ άλλων 
ανατέθηκε, συντρέχουν δε ακόμη και οι υπόλοιποι λόγοι που αναφέρονται στην πιο πάνω απόφαση 
( ένας δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο Δήμο, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο 
των προαναφερόμενων δικηγόρων κλπ). 

Κατόπιν τούτων καλείται η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 εδ ιγ και ιε και παρ. 2 ν. 3852/2010 να αποφασίσει για την άσκηση ή μη του παραπάνω 
ενδίκου βοηθήματος (αίτησης ακυρώσεως) και σε περίπτωση θετικής απόφασης της το διορισμό, 
κατά την άποψη μας, της παραπάνω πληρεξουσίου δικηγόρου, στην οποία να δίνει την εντολή και 
πληρεξουσιότητα, να καταθέσει την πιο πάνω αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ και να 
παραστεί κατά την δικάσιμο που θα προσδιοριστεί αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετ’ 
αναβολή αυτής, προς υποστήριξη της κρινόμενης Αίτησης και προς εκπροσώπηση και υποστήριξη 
των συμφερόντων του Δήμου Λαρισαίων, να καταθέσει Υπομνήματα και σχετικά και να προβεί σε 
οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια για την περαίωση των παραπάνω εντολών, εγκρίνοντας και 
κάθε πράξη της ως άνω πληρεξουσίου που έγιναν μέχρι σήμερα σχετικά με την παραπάνω υπόθεση 
για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας. 

Παρακαλούμε η παρούσα να διαβιβαστεί στον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 
3. Τη διαφωνία της Δημοτικής Συμβούλου κ. Παναγιωτακοπούλου – Δαλαμπύρα Αγγελικής. 
4. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Καραλαριώτου Ειρήνης και Μαμάκου 

Αθανάσιου, μόνο ως προς τον διορισμό πληρεξούσιου Δικηγόρου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει: 
Α) Την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την 

ακύρωση 1. της τεκμαιρόμενης, από την άπρακτη πάροδο της προβλεπομένης κατ’ άρθρον 152 του 
ΚΔΚ τριακονθήμερης αποκλειστικής προθεσμίας, άρνησης της  Ειδικής Επιτροπής κατ’ άρθρον 
152 ΚΔΚ να κάνει δεκτό αίτημα του Δήμου Λαρισαίων για την ακύρωση της από 22-10-2014 και 
με αρίθμ. πρωτ. 19830/ 217240 αποφάσεώς του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, 2. Της από 22-10-2014 και με αρίθμ. πρωτ. 19830/ 217240 
αποφάσεώς του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, 
καθώς και 3. κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης. 

Β) Τον διορισμό για το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης στην δικηγόρο κ. Κατερίνα 
Λαϊνά (ΑΜ ΔΣΑ 24251), στην οποία δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα να καταθέσει την πιο 
πάνω αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ και να παραστεί κατά την δικάσιμο που θα 
προσδιοριστεί αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετ’ αναβολή αυτής, προς υποστήριξη της 
κρινόμενης Αίτησης και προς εκπροσώπηση και υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου 
Λαρισαίων, να καταθέσει Υπομνήματα και σχετικά και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη 
ενέργεια για την περαίωση των παραπάνω εντολών, εγκρίνοντας και κάθε πράξη της ως άνω 
πληρεξουσίου που έγιναν μέχρι σήμερα σχετικά με την παραπάνω υπόθεση για την προάσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου μας. 

 
Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
      ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΔΑ: Ω2ΧΕΩΛΞ-ΙΟΣ
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      ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
      ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 
      ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
      ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
     ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
      ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: Ω2ΧΕΩΛΞ-ΙΟΣ
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