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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Αρηζ. Αποθ. 181/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 37ες /04-11-2019 Σαθηηθής σνεδρίαζες ηες Οηθονομηθής
Επηηροπής ηοσ Δήμοσ Ζαθύνζοσ.
ΘΕΜΑ: «Ορηζμός δηθεγόροσ»
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 04ε Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11.00 π.κ.
ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση.
25012/30-10-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα ελλέα (9), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιύξεο ηαύξνο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Ξέλνο Αλδξέαο
7.- Καξαθάο σηήξηνο
8.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
9.- Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΕ

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα , δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ.
Κόθιαο Φώηηνο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. Πιαηππόδε
Κσλζηαληίλν.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Ορηζμός δηθεγόροσ» θαη ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο
πκβνύινπ θ. νθίαο Φσηνπνύινπ ε νπνία έρεη σο θάησζη:
1)Γπλάκεη ηνπ αξ. 72 Ν. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο), όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη , κε ηνλ Ν. 4625/2019 πξνβιέπνληαη θαη νξίδνληαη νη αξκνδηόηεηεο ηεο
Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα
ύκθσλα κε ην Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ην άξζξν 72
(Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – Αξκνδηόηεηεο), όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
(επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ), ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δπλάκεη ηεο παξ. 1ε «απνθαζίδεη
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γηα ηελ άζθεζε ή κε όισλ ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαζώο
θαη ηελ παξαίηεζε από απηά». Από ηε δηαηύπσζε ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ πξνθύπηεη
ξεηά θαη μεθάζαξα όηη έγθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ε άζθεζε ή κε ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαη δελ πθίζηαηαη ζρεηηθή ππνρξέσζε
εμάληιεζήο ηνπο.
ηελ παξ. 1 ηζ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη αθόκε όηη: «Απνθαζίδεη ηνλ
ζπκβηβαζκό ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρεη αληηθείκελν κέρξη πνζνύ εμήληα
ρηιηάδσλ (60.000) επξώ. Όηαλ ην αληηθείκελν είλαη άλσ ησλ 60.000 επξώ, ηόηε
εηζεγείηαη ηε ιήςε απόθαζεο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Γελ επηηξέπεηαη
ζπκβηβαζκόο ή θαηάξγεζε δίθεο γηα
απαηηήζεηο κηζζώλ, επηδνκάησλ,
απνδεκηώζεσλ, εμόδσλ παξάζηαζεο, εμόδσλ θίλεζεο θαη γεληθά κηζζνινγηθώλ
παξνρώλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο ην λνκηθό
δήηεζε έρεη επηιπζεί κε απόθαζε αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ.
Οκνίσο δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηβ) Απνθαζίδεη ηνλ ζπκβηβαζκό ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο
πνπ έρεη αληηθείκελν κέρξη πνζνύ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ. Όηαλ ην
αληηθείκελν είλαη άλσ ησλ 60.000 επξώ, ηόηε εηζεγείηαη ηε ιήςε απόθαζεο από ην
Γεκνηηθό ζπκβνύιην. Γελ επηηξέπεηαη ζπκβηβαζκόο ή θαηάξγεζε δίθεο γηα
απαηηήζεηο κηζζώλ , επηδνκάησλ , απνδεκηώζεσλ, εμόδσλ παξάζηαζεο, εμόδσλ
θίλεζεο θαη γεληθά κηζζνινγηθώλ παξνρώλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, εμαηξνύκελσλ
εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο ην λνκηθό δήηεκα έρεη επηιπζεί κε απόθαζε αλσηάηνπ
δηθαζηεξίνπ .
Β) ύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ ηζρύεη όηη:
Άξζξν: 37
Ζκ/λία: 27-09-2013
Πεξηγξαθή όξνπ ζεζαπξνύ: ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ – ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΣΖ ΤΝΘΔΖ ΓΗΚΑΣΖΡΗΩΝ
Σίηινο
Άζξνπ
Απνδνρή εληνιήο – Σήξεζε επηκέιεηαο θαη εππξέπεηαο
Κείκελν Άξζξνπ
1. Ο δηθεγόξνο έρεη ππνρξέσζε λα αλαιακβάλεη θάζε ππόζεζε , εθηόο εάλ απηή
είλαη πξνδήισο αβάζηκε, δελ είλαη δεθηηθή ππεξάζπηζεο, έξρεηαη ζε
ζύγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα άιισλ εληνιέσλ ηνπ ή αληηβαίλεη ζηηο αξρέο
ηνπ.
2. Ο δηθεγόξνο νθείιεη λα αλαιακβάλεη ηελ ππεξάζπηζε νπνηνπδήπνηε
θαηεγνξνύκελνπ, εθόζνλ απηό δεηεζεί από ηηο δηθαζηηθέο αξρέο, κε ηελ
επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1.
3. 3. Ο δηθεγόξνο νθείιεη:
α) λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε επζπλεηδεζία θαη επηκέιεηα,
β)λα επηρεηξεί ην ζπκβηβαζκό ππνζέζεσλ πνπ είλαη δεθηηθέο ζπκβηβαζκνύ,
γ) λα κελ παξειθύεη ηηο δίθεο».
Γ) όηη γλσζηνπνηήζεθε ζε κέλα ζήκεξα ην πξσί όηη ηελ Πέκπηε 7-11-2019
πξόθεηηαη λα ζπδεηεζεί ε από 1-6-2018 θαη κε αξ. θαη 18/2018 αίηεζε ηνπ
Γηνλπζίνπ Σζνπθαιά ελώπησλ ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ.
Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε δηθάζηκν έρεη πξνζδηνξηζζεί εμ αλαβνιήο ηεο 19-9-2019 ε
ππόζεζε αλαγλώξηζεο, δηθαηνύρσλ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΛΑΓΖ ΥΑΝΣΕΟ θιπ ελώπηνλ
ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Εαθύλζνπ, επί ηεο νπνίαο έρσ ήδε εξγαζζεί θαη
ζπληάμεη πξνηάζεηο θαη ε νπνία δελ δύλαηαη λα αλαβιεζεί εθ λένπ.
Αληίζηνηρα, ηελ σο άλσ ππόζεζε Γηνλπζίνπ Σζνπθαιά, ε νπνία ζπδεηείηαη νκνίσο εμ
αλαβνιήο ελώπησλ ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ, ρεηξίδεηαη από ην παξειζόλ ρεηξίδεηαη ε
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Γηθεγόξνο Παηξώλ θα Αηκηιία Αγγεινπνύινπ. Ζ σο άλσ δηθεγόξνο απέζηεηιε
ζήκεξα ζην ζπλεκκέλν κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο.
Δπεηδή ηελ ίδηα εκεξνκελία ν δήκνο ελάγεηαη ηαπηόρξνλα ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Εαθύλζνπ θαη ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ κε ηηο σο άλσ ζπλζήθεο, ‘ώζηε
λα πξνθύπηεη θώιπκα ζην πξόζσπό κνπ λα παξαζηώ ηαπηόρξνλα θαη ζηηο δύν σο
άλσ ππνζέζεηο , παξαθαιώ, όπσο κεξηκλήζεηε γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππόζεζεο
Γηνλπζίνπ Σζνπθαιά ή ζε θάζε πεξίπησζε κηαο εθ ησλ δύν ππνζέζεσλ ιακβάλνληαο
ππόςε ηα αλσηέξσ) ζε άιιν δηθεγόξν.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο παξαθαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθονομηθή Επηηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
 Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ
 Σηο εηζεγήζεηο ηεο δηθεγόξνπ θ. νθίαο Φσηνπνύινπ
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010
θαη κεηά δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
Ομόθωνα
Αποθαζίδεη: α) νξίδεη ηε δηθεγόξν Παηξώλ θα Αηκηιία Αγγεινπνύινπ όπσο
παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Δθεηείνπ Παηξώλ πξνο αληίθξνπζε ηεο αηηήζεσο
θαζνξηζκνύ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκηώζεσο Γηνλπζίνπ Σζνπθαιά ,
θαηνίθνπ Παληνθξάηνξα Εαθύλζνπ, γηα ην αθίλεηό ηνπ εληόο ηεο πξάμεσο
εθαξκνγήο ηνπ Λαγαλά.
β) ε ακνηβή ηεο δηθεγόξνπ θ. Αηκηιίαο Αγγεινπνύινπ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο
ακνηβέο πνπ πξνβιέπνληαη από ην ζρεηηθό ΦΔΚ .
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 181/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηας Αρεηάθες

1.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιύξεο ηαύξνο
4.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
6.- Καξαθάο σηήξηνο
7.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
8.- Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
Αθρηβές απόζπαζμα
Ο Πρόεδρος
Νηθήηας Αρεηάθες
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