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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Αριθ. Απόφασης 21/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 6/20-03-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ: Ανάθεση παράστασης σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σε δικηγόρο και καθορισμός
της αμοιβής του.
Στο Μανδράκι Νισύρου, σήμερα 20-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό
πρωτοκόλλου 1675/20-03-2020, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νισύρου για να λάβει απόφαση στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της επιτροπής ήταν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παρόντες
Κορωναίος Χριστοφής, Πρόεδρος
Βασίλειος Πάχος
Ευάγγελος Τασιούλας
Δήμητρα Καφετζηδάκη
Ιωάννης Τριανταφύλλου
Χαράλαμπος Διακομιχάλης
Κατσιματίδου Άννα

Απόντες

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα επτά μέλη, ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και αναφερόμενος στο 7ο θέμα, λέει τα παρακάτω:
Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς
του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που
έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί
δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.
Στην παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από
Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε
φορά.
Στην παρ.1 του άρθρου 57 του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) ορίζεται ότι ο δικηγόρος δικαιούται να
λάβει αμοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, καθώς και για κάθε
δαπάνη δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε.
Στις παρ.1 έως 3 του άρθρου 58 του Ν.4194/13 ορίζονται τα εξής:
«1. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον
αντιπρόσωπό του.
2. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις
αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες.
3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης και, σε
περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του
Κώδικα, με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα αυτού.».
Σύμφωνα με την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 266/2014 «μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.
3919/2011 […] δηλαδή την κατάργηση των κατωτάτων ορίων δικηγορικών αμοιβών, όταν δεν υφίσταται
έγκυρη έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΟΤΑ και του δικηγόρου, η οποία συνιστά το προϊόν
διαβούλευσης των συμβαλλόμενων μερών, συνοδευόμενη από αιτιολογημένη ως προς το ύψος της
δικηγορικής αμοιβής απόφαση του αρμοδίου οργάνου, τότε η αμοιβή καταλείπεται ακαθόριστη ως προς
το ύψος της και ως προς τον τρόπο υπολογισμού της. […] Η ως άνω ερμηνευτική εκδοχή ενισχύεται
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ενόψει και των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχειρίσεως και της οικονομικότητος, που ήδη
έχουν αποτυπωθεί νομοθετικά (άρθρο 1 του Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού, ν. 2362/1995, όπως ισχύει
μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 του ν. 3871/2010), ως μερικότερων εκδηλώσεων του
δημοσίου συμφέροντος, που διέπει τη δράση και λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., οι οποίες
επιβάλλουν την εκπλήρωση των εκ του νόμου ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων με την κατά το δυνατόν
ηπιότερη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους για την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητος
[….] Περαιτέρω, αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή σύμφωνα με την οποία όταν δεν υφίσταται αιτιολογημένη
εγκριτική της αμοιβής απόφαση πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τον
Κώδικα περί Δικηγόρων «νόμιμη» αμοιβή, δεν συνάδει με τον επιδιωκόμενο σκοπό του ν. 3919/2011,
άγει δε στο συμπέρασμα ότι ακόμα και όταν υποβάλλεται από τον δικηγόρο έγγραφη πρόταση περί
αμοιβής που υπολείπεται της «νόμιμης» προβλεπόμενης, πλην δεν επακολουθεί έγκυρη έγγραφη
συμφωνία, πρέπει να καταβληθεί σε κάθε περίπτωση η προβλεπόμενη από τον Κώδικα.».
Σας ενημερώνω πως έχει κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, από τον Γεώργιο Καραλίγκα του
Θωμά, εκμισθωτή του ακινήτου του δημοτικού αρτοποιείου, κατά του Δήμου μας, για την αναστολή της
με αρ. πρωτ. 1535/10.03.2020 Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του παραπάνω ακινήτου,
με συζήτηση της προσωρινής διαταγής την 20.03.2020. Προτείνω την πρόσληψη του κ. Χατζηάμαλλο
Εμμανουήλ με Α.Φ.Μ. 043097850, Δ.Ο.Υ. Κω και Αρ. Μητρώου 68, ως πληρεξούσιου δικηγόρου για τα
την ανωτέρω υπόθεση.
Ο κ. Χατζηάμαλλος Εμμανουήλ με έγγραφό του (αρ. πρωτ. 1674/20.03.2020), πρότεινε ως αμοιβή του
το ποσό των 2.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..
Για την αντιμετώπιση της δαπάνης αμοιβής του δικηγόρου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.
00.6111, αρ. μητρώου δεσμεύσεων 2 του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν καταρχήν σχετικά με την πραγματοποίηση της
έκτακτης συνεδρίασης.
Τα μέλη της ΟΕ εγκρίνουν ομόφωνα την πραγματοποίηση της έκτακτης συνεδρίασης.
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε στη συνέχεια τα μέλη να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χαράλαμπος Διακομιχάλης καταψηφίζει το θέμα.
Η









Οικονομική επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010Μ,
το άρθρο 281 του Ν.3463/06,
τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων),
την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 266/2014,
το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο,
τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου στον ΚΑ 00.6111,
την αριθ. 120/1677/20.03.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Νισύρου,
την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκε εναντίον του Δήμου Νισύρου από τον Καραλίγκα
Γεώργιο του Θωμά,
 την με αρ. πρωτ. 1674/20.03.2020 οικονομική προσφορά του κ. Χατζηάμαλλου Εμμανουήλ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Αναθέτει στον κ. Χατζηάμαλλο Εμμανουήλ, Δικηγόρο ΚΩ, ΑΜ 68 ΔΣ Κω, ΑΦΜ: 143097850, ΔΟΥ ΚΩ,
την εκπροσώπηση του Δήμου με παράσταση στην συζήτηση προσωρινής διαταγής και στην μετέπειτα
εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, όπως αυτή οριστεί κατά την 20.03.2020 συζήτηση της προσωρινής
διαταγής, καθώς και την εξέταση μαρτύρων.
Β. Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου, ύψους 2.000,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑ,
Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 21/2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Ι. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

Σωστό Απόσπασμα
Νίσυρος 20-03-2020
Κετσέ Άννα.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Πάχος
Ευάγγελος Τασιούλας
Δήμητρα Καφετζηδάκη
Ιωάννης Τριανταφύλλου
Χαράλαμπος Διακομιχάλης
Κατσιματίδου Άννα

