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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 30ης/04-11-2016 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου
ΘΕΜΑ

1

ΕΚΣΟ

ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Παροχή εντολής σε δικηγόρο, προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση, σχετικά με τον
τρόπο υπολογισμού του χώρου, που μπορεί να παραχωρηθεί σε δικαιούχο κατάληψης
κοινοχρήστου χώρου επί πλατείας,

αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος και

συγκεκριμένα του αντιστοιχούντος στην προβολή του χώρου.
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ

209/2016

τον Πύργο σήμερα, 4 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα
Πύργου συνήλθε σε

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου,

ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 32018/31-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου η οποία η οποία
γνωστοποιήθηκε στα μέλη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του
Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Ι. καρτσιάρης κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε
σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα -6- και ονομαστικά οι κ.κ.:
ΠΑΡΟΝΣΕ

ΑΠΟΝΣΕ

1.ΚΑΡΣΙΑΡΗ Ι. ΑΝΔΡΕΑ, Πρόεδρος

1. ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ Θ. ΑΝΑΣΑΙΟ,
Σακτικό μέλος

2. ΕΪΝΣΗ Κ. ΒΑΙΛΕΙΟ, Σακτικό μέλος

2.

ΒΛΑΦΑΝΣΩΝΗ

Δ.

ΝΙΚΟΛΑΟ,

Σακτικό μέλος
3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ Α. ΩΣΗΡΙΟ, Σακτικό μέλος

3.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Π. ΑΝΣΩΝΙΟ, Σακτικό
μέλος

4.ΓΕΡΑΝΙΟ ΚΩΝ/ΝΟ, Αναπληρωματικό

μέλος

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ Ι. ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝΟ
5.ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ Γ. ΙΩΑΝΝΗ, Σακτικό Μέλος
6. ΑΝΣΩΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ, Σακτικό
Μέλος
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τη συνεδρίαση παρευρισκόταν και η Ζάγκλη οφία-Γιώτα υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής.
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Ι. καρτσιάρης, έθεσε υπόψη του ώματος το 1ο θέμα
εκτός ημερησίας διάταξης προς συζήτηση και το οποίο αφορά

τον ορισμό δικηγόρου,

προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του
παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου .
Προτείνω

τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, ώστε να

διευκολυνθούν οι υπηρεσίες και η Επιτροπή που έχει επιληφθεί τον έλεγχο επί των
παραχωρηθέντων χώρων.
ύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 75 του Ν.3852/2010: «Πριν από τη συζήτηση η
επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων».
Κατόπιν της εισαγωγικής ενημέρωσης του Προέδρου,

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

-

τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/07-06-2010) «ΝΕΑ
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ»

-

τους λόγους για τους οποίους το θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα,
ομόφωνα αποφασίζει
εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Ι. καρτσιάρης, συνέχισε την

εισήγησή του ως εξής: «Δεδομένου ότι οι Κανονιστικές Αποφάσεις που έχουν ψηφιστεί από
το Δημοτικό υμβούλιο, από το 2012 και εντεύθεν και αφορούν την κατάληψη
κοινοχρήστων χώρων, αλλά και η νομοθεσία για τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα είναι
περίπλοκη, ζητώ να οριστεί ένας δικηγόρος προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τον τρόπο
υπολογισμού του παραχωρηθέντος χώρου, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω.
Μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 2
που ορίζει ότι «οι δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, για κοινωνικές και άλλες

Ειδικές υπηρεσίες , μεταξύ των οποίων και οι νομικές (CPV79100000-5), όπως
αναφέρει το Παράρτημα XIV του προσαρτήματος Α του εν λόγω νόμου ,
ανατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 3, το άρθρο 122, τα άρθρα 109 και 110,
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καθώς και τις ειδικές διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς
κανόνες που προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης» .
Σο άρθρο 109 του Ν . 4412/2016, ορίζει ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, κατά
τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών,
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι νομικές υπηρεσίες, να λαμβάνουν υπόψη την
ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας και εν προκειμένω, είναι θέμα επιλογής της Ο.Ε. ο
ορισμός δικηγόρου. Προτείνω να παρασχεθεί η εντολή στον δικηγόρο Πύργου κ. Κολοβό
Ιωάννη, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη της γνωμοδότησης. Η παροχή της υπηρεσίας
θα γίνει δωρεάν.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1.Σις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περ. ιε. και επόμενη του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/07-062010) «ΝΕΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ».
2.Σις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Σον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
4. Σο γεγονός ότι στο Δήμο Πύργου δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία
αντιμισθία.
5. Σην εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική
συζήτηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Παρέχει την εντολή στον δικηγόρο Πύργου κ. Κολοβό Ιωάννη, προκειμένου να
συντάξει να συντάξει γνωμοδότηση, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του χώρου, που
μπορεί να παραχωρηθεί σε δικαιούχο κατάληψης κοινοχρήστου χώρου επί πλατείας,
αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος και συγκεκριμένα του αντιστοιχούντος στην
προβολή του χώρου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 209/2016.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.

ΣΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΑΝΔΡΕΑ Ι. ΚΑΡΣΙΑΡΗ
ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΦΟ
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