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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  2 2 η ς Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ 28ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Ημερομηνία συνεδρίασης : 28 Αυγούστου 2017
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Δευτέρα, ώρα 14:00
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 23.08.2017
Αριθμός μελών : 7
Παρόντα μέλη : 5
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης
Τσίκλος, Ιωάννης Αδάμης (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Ιωάννη Συρίγου)
Απόντα μέλη : 2
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Ιωάννης Παρασκευής

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για
την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εκκρεμούσα
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, σχετικά με αίτηση ασφαλιστικών νομής του ΝΠΙΔ «ΚΑΠΕ»
Αρ. Απόφ.: 272/2017

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010),
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 8ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί
«ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής σε αίτηση

ασφαλιστικών μέτρων εκκρεμούσα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, σχετικά με αίτηση

ασφαλιστικών νομής του ΝΠΙΔ ‘’ΚΑΠΕ’’».

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη,
επειδή η εκδίκαση της υπόθεσης έχει ορισθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να
συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:
Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ’’ «ΚΑΠΕ» θεωρώντας ότι προσβάλλεται στη νομή της ιδιοκτησίας του, λόγω της χρήσης του
ονόματος «ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΠΕ» σε διαγωνισμό για τη μίσθωση καντινών από την εταιρεία ΔΑΝΕΤΑΛ έκρινε
ότι πρέπει να στραφεί δικαστικώς με ασφαλιστικά νομής κατά της ανωτέρω εταιρείας και του μοναδικού
μετόχου της, δηλαδή του Δήμου Λαυρεωτικής.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, πληροφορηθήκαμε ότι η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων
εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου στις 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, με το ΔΥ/24.08.2017 έγγραφό του προς την Οικονομική
Επιτροπή, εισηγείται τα ακόλουθα:
     «Επειδή  πληροφορήθηκα  ότι το νομικό πρόσωπο «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

ενέργειας» (ΚΑΠΕ), έχει καταθέσει σε βάρος του Δήμου, της ΔΑΝΕΤΑΛ κλπ, αίτηση ασφαλιστικών

μέτρων  νομής ενώπιον του Ειρηνοδικείο Λαυρίου, η οποία εκδικάζεται κατά τη δικάσιμο της 11/9/2017,

έχω να σας γνωρίσω ότι:

          Κατά την ανωτέρω δικάσιμο της 11/9/2017, είμαι επιφορτισμένος με άλλες υποχρεώσεις, δηλαδή

να εκπροσωπήσω το Δήμο στην Αθήνα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  κλπ  και  ως εκ

τούτου αδυνατώ να παραστώ, την ίδια ώρα στο Λαύριο,  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου  και  για το

λόγο αυτό πρέπει να ανατεθεί η εκπροσώπηση του Δήμου σε άλλο δικηγόρο.»

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την
ανάθεση της πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών, Γεώργιο Κατσαμπέρη του Νικολάου, λόγω της
εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας του, ώστε να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λαυρίου κατά την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της 11ης Σεπτεμβρίου 2017
ή σε οποιαδήποτε άλλη από αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τεύχος Α’), η Οικονομική Επιτροπή
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ.1 περ.ε, αποφασίζει για την ανάθεση σε
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη
σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.

ΑΔΑ: 6Ι3ΒΩΛ1-ΟΟΚ
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Με την 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 ιδίου νόμου ορίζονται τα ακόλουθα:

- «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

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.»
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Με την από 28.08.2017 προσφορά του, η οποία πρωτοκολλήθηκε  στο Δήμο Λαυρεωτικής με
αριθμ. πρωτ: 15104/28.08.2017, ο κος Γεώργιος Κατσαμπέρης γνώρισε ότι η αμοιβή του για την
εκπροσώπηση του Δήμου, ανέρχεται σε ποσό 288,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώση και εμπειρία του ανωτέρω δικηγόρου και τη
σοβαρότητα του ζητήματος για το Δήμο Λαυρεωτικής

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010,

- την από 24.08.2017 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου,

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15104/28.08.2017 έγγραφη οικονομική προσφορά του κου Κατσαμπέρη,

- τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 00-6111
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Κατσαμπέρη του Νικολάου
(ΑΜ/ΔΣΑ 27245), με έδρα Λεωφ. Αλεξάνδρας 100, όπως παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Λαυρίου, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής κατά την εκδίκαση της αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων που ασκήθηκε από το ΝΠΙΔ  με την επωνυμία ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
& ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ’’ «ΚΑΠΕ», στη δικάσιμο της 11ης Σεπτεμβρίου 2017 ή σε
οποιαδήποτε άλλη από αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Β. Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λαυρίου, ύψους 288,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 357,12, διότι είναι σύμφωνη με τον
Κώδικα Δικηγόρων.

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 357,12 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6111 «αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Τα Μέλη
Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου,
Παναγιώτης Τσίκλος, Ιωάννης Αδάμης

Πιστό απόσπασμα
Λαύριο 29.08.2017
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