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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Αρηζ. Αποθ. 202/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 40ες /15-11-2019 Σαθηηθής σνεδρίαζες ηες Οηθονομηθής
Επηηροπής ηοσ Δήμοσ Ζαθύνζοσ.
ΘΕΜΑ: «Ορηζμός δηθεγόροσ»
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 15ε Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Παξαζθεπή 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.
26186/11-11-2019 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 νθηώ (8), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιύξεο ηαύξνο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Αξκέλεο Γεώξγηνο
7.- Καξαθάο σηήξηνο
8.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Κόθιαο Φώηεο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα , δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. εβαζηηάδε
Δπάγγειν.
Ο θ. Ξέλνο Αλδξέαο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. Αξκέλε Γεώξγην
Οη θ.θ. Καθνιύξεο θαη Αβξάκεο απνρώξεζαλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Ορηζμός δηθεγόροσ» ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο πκβνύινπ θ.
νθίαο Φσηνπνύινπ ε νπνία έρεη σο θάησζη:
Γπλάκεη ηεο από 4-10-2019 επηζηνιήο ηνπ, ν Γηθεγόξνο Αζελώλ Υαξάιακπνο
Μπνπθνπβάιαο (Γηθεγνξηθή Δηαηξεία «ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΠΟΤΚΟΤΒΑΛΑ &
ΤΝΔΡΓΑΣΔ») καο ελεκέξσζε γηα ηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξ. 461/2019 απόθαζεο ηνπ
Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ (Σκήκα Η), ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν Γήκνο Εαθύλζνπ , ζην
πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Γηόξζσζεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Αξρήο Πιεξσκήο ηεο
Γεληθήο γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
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Αληαγσληζηηθόηεηαο, επηηάζζεηαη λα θαηαβάιεη ην πνζό πεξίπνπ ησλ 670.000 πιένλ
ηόθσλ (όπσο αλαθέξεηαη ζηελ επηζηνιή) γηα ην έξγν Γεκηνπξγία Μνλάδαο «Βνήζεηα
ζην ζπίηη» θαηά ηα έηε 2000-2006.
Ζ σο άλσ Γηθεγνξηθή Δηαηξεία, έρνληαο καθξόρξνλε εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο
ππόζεζεο, έιαβε ηελ εληνιή θαη Πιεξεμνπζηόηεηα λα παξαζηαζεί γηα ην Γήκν
Εαθύλζνπ, δπλάκεη ηεο ππ’ αξ. 85/2015 (Πξαθηηθό 15εο πλεδξίαζεο/21-4-2015)
απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη θαη λα
ζπδεηήζεη ελώπηνλ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, δηθόγξαθα έθεζεο, αλαζηνιήο θαη
Πξνζσξηλήο Γηαηαγήο θαηά ησλ απνθάζεσλ Γεκνζηνλνκηθήο Γηόξζσζεο.
Αθνινύζσο θαη θαηόπηλ ηεο γλσζηνπνίεζεο ζην Γήκν καο ηεο έθδνζεο ηεο
απνξξηπηηθήο απόθαζεο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ,
έρνληαο ηε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα, όπσο απηή νξίδεηαη ζην αξ. 72 Ν. 3852/2010, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, απνθάζηζε κε ηελ ππ’ αξ. 196/2019 απόθαζή ηεο, ηελ
άζθεζε ησλ όισλ ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξ. 461/2019 απόθαζεο.
Δλ πξνθεηκέλσ, ε ελ ιόγσ ππόζεζε είλαη εμόρσο ζνβαξή γηα ην Γήκν καο θαη ν
ρεηξηζκόο ηεο ρξήδεη εμεηδηθεπκέλσλ λνκηθώλ γλώζεσλ θαη εκπεηξίαο γηα ηελ
αληηκεηώπηζή ηεο.
Παξαζέηνπκε ην ζρεηηθό άξζξν 72 πεξί ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο
«Άπθπο 72
Απμοδιόηηηερ οικονομικήρ επιηποπήρ δήμυν
…
ηε) Απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε ή κε όιωλ ηωλ έλδηθωλ βνεζεκάηωλ θαη ηωλ
έλδηθωλ κέζωλ, θαζώο θαη γηα ηελ παξαίηεζε από απηά.
ιθ) Αποθαζίζει για ηην ππόζλητη πληπεξοςζίος δικηγόπος και για ηην ανάκληζη ηηρ
πληπεξοςζιόηηηάρ ηος, ζε όζοςρ δήμοςρ, είηε δεν έσοςν πποζληθθεί δικηγόποι με
μηνιαία ανηιμιζθία, είηε αςηοί πος έσοςν πξνζιεθζεί δελ έρνπλ δηθαίωκα λα
παξίζηαληαη ζε αλώηαηα δηθαζηήξηα θαη θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπο. Μποπεί επίζηρ
να αναθέηει ηην παποσή γνυμοδοηήζευν, μόνο εθόζον δεν έσοςν πποζληθθεί
δικηγόποι, με μηνιαία ανηιμιζθία. Με απόθαζή ηεο είλαη δπλαηή, θαη` εμαίξεζε, ε
αλάζεζε ζε δηθεγόξν, εμώδηθνπ ή δηθαζηηθνύ ρεηξηζκνύ, αλά ππόζεζε, δεηεκάηωλ,
ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ θαη απαηηνύλ
εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ
νξίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ ΚΔΚ.
…»
ην σο άλσ πιαίζην εηζεγνύκαη, ιόγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο ζνβαξόηεηαο πνπ
έρεη ε ελ ιόγσ ππόζεζε γηα ην Γήκν Εαθύλζνπ, ηνλ νξηζκό εμσηεξηθνύ Γηθεγόξνπ
πνπ λα δηαζέηεη ηελ εμεηδηθεπκέλε γλώζε θαη εκπεηξία πνπ απαηηείηαη γηα ην ρεηξηζκό
ηεο ππόζεζεο
Τπενζσμίδεηαη όηη ε προζεζμία γηα ηεν άζθεζε ηες Αναίρεζες είναη ε 29-112019
πλεκκέλα
1. Ζ ππ’αξ. 85/2015 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ όξηδε ηνλ θ.
Μπνπθνπβάια σο Πιεξεμνύζην Γηθεγόξν γηα ηελ άζθεζε Έθεζεο θαηά ησλ
απνθάζεσλ Γεκνζηνλνκηθήο Γηόξζσζεο
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2. Ζ από 4-10-2019 ελεκεξσηηθή επηζηνιή ηνπ Γηθεγόξνπ Υαξ. Μπνπθνπβάια πξνο
ην Γξαθείν Γεκάξρνπ κε ζπλεκκέλε ηελ ππ’ αξ. 461/2019 απόθαζε ηνπ Διεγθηηθνύ
πλεδξίνπ
4. Ζ από 14-11-2019 ειεθηξνληθή επηζηνιή Ηζηνξηθνύ ηεο Τπόζεζεο θαη
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
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: Λόγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο ζνβαξόηεηαο πνπ έρεη ε ελ ιόγσ
ππόζεζε γηα ην Γήκν Εαθύλζνπ, ηνλ νξηζκό εμσηεξηθνύ Γηθεγόξνπ πνπ λα δηαζέηεη
ηελ εμεηδηθεπκέλε γλώζε θαη εκπεηξία πνπ απαηηείηαη γηα ην ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο
Δηδηθόηεξα, νξίδεη ην Γηθεγόξν Αζελώλ θ. Υαξαιάκπν Μπνπθνπβάια (Γηθεγνξηθή
Δηαηξεία «ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΠΟΤΚΟΤΒΑΛΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ») λα αζθήζεη
ηα έλδηθα κέζα ηεο Αλαίξεζεο, Αίηεζεο Αλαζηνιήο θαη Πξνζσξηλήο Αλαζηνιήο
θαηά ηεο εθδνζείζαο ππ’ αξ. 461/2019 απόθαζεο ηνπ Δι. π. (Σκήκα Η) ζρεηηθά κε ην
Πξόγξακκα «ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ».
Ζ σο άλσ Γηθεγνξηθή Δηαηξεία (Γηθεγνξηθή Δηαηξεία «ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΜΠΟΤΚΟΤΒΑΛΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ») θαη ν ζπγθεθξηκέλνο Γηθεγόξνο θ. Υαξ.
Μπνπθνπβάιαο, δηαζέηεη ηελ εμεηδηθεπκέλε γλώζε θαη εκπεηξία πνπ απαηηείηαη γηα ην
ρεηξηζκό ηεο ππόζεζεο θαη έρεη καθξόρξνλε εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο ίδηαο ηεο
ππόζεζεο, ώζηε λα ιάβεη ηελ εληνιή θαη Πιεξεμνπζηόηεηα λα αζθήζεη ηα σο άλσ
έλδηθα βνεζήκαηα θαη κέζα γηα ην Γήκν Εαθύλζνπ θαηά ηεο εθδνζείζαο απόθαζεο
ππ’ αξ. 461/2019 ηνπ Δι.πλ. θαη ησλ απνθάζεσλ Γεκνζηνλνκηθήο Γηόξζσζεο.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 202/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηας Αρεηάθες

1.- εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιύξεο ηαύξνο
4.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5.- Αξκέλεο Γεώξγηνο
6.- Καξαθάο σηήξηνο
7.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
Αθρηβές απόζπαζμα
Ο Πρόεδρος
Νηθήηας Αρεηάθες
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