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ΑΠΟΠΑΜΑ
Σνπ πξαθηηθνύ ηεο από 6-4-2020 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Αξηζκόο απόθαζεο 22 / 2020
Περίληψη:

Έγθξηζε ηεο 62 Απόθαζεο Γεκάξρνπ πεξί παξνρήο πιεξεμνπζηόηεηαο ζε
δηθεγόξν γηα άζθεζε πξνζθπγήο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο ΡΑΔ

ηε θύξν, ζήκεξα 6 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
13:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε
ΣΑΚΣΗΚΖ
ΓΗΑ ΠΔΡΗΦΟΡΑ
ζπλεδξίαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο από 11-3-2020 ΠΝΠ πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ
55/Α/11-3-2020, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 67 παξ 5 θαη 167 παξ 1 ηνπ λ
3852/10 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ην άξζξν 184 ηνπ λ 4635/2019 θαη ην κε αξ
πξση 18318/13-3-2020 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔ-Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Σ.Α, ύζηεξα
από ηελ κε αξηζκό πξση. 1717 από 27-3-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξόεδξνπ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία απεζηάιε ειεθηξνληθά (mail θαη sms) ζηνπο δεκνηηθνύο
ζπκβνύινπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ θ. Πξόεδξν ηνπ Γ. ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 17
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 17 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
1. Δπγεληθόο Ησάλλεο ηνπ Γεκεηξίνπ
2. Βαζηιάθνο ηέξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
3. Λάκπξνο ηακάηηνο ηνπ Δκκαλνπήι
4. Λάκπξνο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
5. Μαιακαηίλεο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε
6. Ξαλζνύιε Μαξία ηνπ Εαραξία
7. Λακπαζάθεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
8. Μαθξήο Γεώξγηνο ηνπ Μαθξή
9. Φηνύιεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ
10. Φεξγάδε ππξηδνύια ηνπ Γεσξγίνπ
11. Αλησλόπνπινο Κπξηάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Κσζηήο Ηππνθξάηεο ηνπ Πέηξνπ
13. Λέθθαο ηξαηήο ηνπ Διεπζεξίνπ
14. Κπξηαδήο Γεκήηξηνο ηνπ Μαληδνπξάλε
15. Φηνύιεο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ
16. Σξαραλάο Γεκήηξηνο ηνπ Δκκαλνπήι
17. Μηθέο Δπζύκηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
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ΑΠΟΝΣΔ: - 0 –
Πξνζθιεζείο παξίζηαηαη θαη ν θ. Γήκαξρνο
Ο θ. Πξόεδξνο ζέηεη πξνο ζπδήηεζε ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ην
νπνίν νη θ.θ δεκνηηθνί ζύκβνπινη έρνπλ ελεκεξσζεί κε ηελ 62 από 3-3-2020 απόθαζε
Γεκάξρνπ κε ΑΓΑ 628Ω1-ΑΓΦ θαη ηελ 20 από 11-3-2020 απόθαζε Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ 9Π9ΞΩ1-7ΛΔ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ κε
απόθαζε Γεκάξρνπ .
πγθεθξηκέλα κε ηελ 62/2020 απόθαζε Γεκάξρνπ ειήθζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεύρνο Α’) όπσο
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ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν.3979/2011 (ΦΔΚ 138/16.06.2011 ηεύρνο
Α’) κε ηίηιν «Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» θαη εηδηθά ηελ παξάγξαθν 2 ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη όηη : «Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε
δεκία ησλ δεκνηηθώλ ζπκθεξόλησλ από ηελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο, ν δήκαξρνο κπνξεί
λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο
πνηόηεηαο δσήο. ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή
απόθαζή ηνπ θαηά ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο.»
Με βάζε ηα αλσηέξσ ν θ. Γήκαξρνο όξηζε πιεξεμνύζην δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ ηνλ
θ. Γεώξγην Ναπ. Ξαλζνύιε, Γηθεγόξν Γξ. Ννκηθήο, θάηνηθν Αζελώλ, νδόο Αισπεθήο αξ. 50
– 52 κε Α.Μ. 11019 θαη Α.Γ.Σ. Υ 170654 γηα ηελ άζθεζε θαηάζεζεο θαη ζπδήηεζεο
ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο θαηά ησλ απνθάζεσλ 1026/2019 θαη 1033/2019 ηεο ΡΑΔ θαζώο
θαη λα πξνβεί ζε θάζε άιιε ζρεηηθή ελέξγεηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δηθαζηηθήο απηήο
ππόζεζεο, ελεξγώληαο από θνηλνύ ή θαηά κόλαο κε ηελ ζπλεξγάηηδα δηθεγόξν Μαξία Γεκ
ηάζε, θάηνηθν Αζελώλ, κε Α.Μ 36756 θαη Α.Γ.Σ ΑΚ 897386, ή νπνηνλδήπνηε άιινλ νξίζεη ν
θ. Γεώξγηνο Ναπ Ξαλζνύιεο ζπλεξγάηε ηνπ από ην δηθεγνξηθό ηνπ γξαθείν.
Με ηελ 20/2020 απόθαζή ηεο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ζην ζύλνιό ηεο
ηελ ππ. αξ. 62/3-3-2020 απόθαζε Γεκάξρνπ, θαη - θξίλνληαο ηελ ππόζεζε σο ηδηαίηεξεο
ζεκαζίαο θαη ζπνπδαηόηεηαο γηα ηνλ Γήκν θύξνπ , ε αληηκεηώπηζε ηεο νπνίαο απαηηεί
εμεηδηθεπκέλε λνκηθή γλώζε θαη εκπεηξία, - παξαπέκπνπλ ην ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην
θύξνπ γηα ιήςε απόθαζεο σο πξνο ηελ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ , όπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Ν. 3463/06 , γηα ηελ νπνία κε ηελ 62/2020 απόθαζε Γεκάξρνπ
πξνηάζεθε ην πνζό ησλ 2.450,00 πιένλ ΦΠΑ 24% ήηνη ζύλνιν 3.038,00 € ( 2.450,00 +
588,00= 3.038,00 €).
Καηόπηλ ηνύησλ
νη θ.θ. δεκνηηθνί ζύκβνπινη έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ
δηαηύπσζαλ (εγγξάθσο ή θαη ηειεθσληθά) ηελ
ζύκθσλε γλώκε ηνπο επί ηεο σο άλσ
εηζήγεζεο θαη ζπλεπώο
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Απνδερόκελν ηόζν ηελ 62/2020 απόθαζε Γεκάξρνπ θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ειήθζε ,
όζν θαη ηελ 20/2020 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
1. Καζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ θ. Ξαλζνύιε Ναπ. Γεώξγηνπ γηα ηνλ ρεηξηζκό ηεο
ππόζεζεο ζην πνζό ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ ηξηάληα νθηώ επξώ
(3.038,00
€),
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, ακνηβή ε νπνία θξίλεηαη εύινγε.
2. Ζ αληηκεηώπηζε ηεο παξαπάλσ δαπάλεο ζα γίλεη ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6111.001 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο ηνπ Γήκνπ θύξνπ

ΖΜΔΗΩΝΔΣΑΗ όηη ε παξνύζα απόθαζε πνπ ειήθζε κε ηελ δηα πεξηθνξάο
δηαδηθαζία, αλαθνηλώλεηαη από ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ ζηελ πξώηε, κεηά ηε ιήςε ηεο
απόθαζεο, ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ N.
4635/19 (ΦΔΚ 167/30.10.2019 ηεύρνο Α').
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε α. α. 22 / 2020
πληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε ην παξόλ πξαθηηθό
Ο Πξόεδξνο
Σα κέιε
ΤΠΟΓΡΑΦΔ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Δπγεληθόο Ησάλλεο

Αλησλόπνπινο Κπξηάθνο
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