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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό 03/12-02-2021 τακτικής συνεδριάσεως
της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
«Περί
ανάθεσης
του
χειρισμού δικαστικής υποθέσεως του Δήμου
Μυκόνου
ενώπιον
του
Πολυμελούς
Πρωτοδικείου
Σύρου
σε
εξωτερικό
δικηγόρο».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2021

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου
του έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ., συνελθούσα σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της
εφαρμογής e-presense, μετά την από 08/02/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής
κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν τα έξι
(6) μέλη:
Παρόντες:
1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος
2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος
3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Απόντες:
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικαιολογ.απών)
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ:
•

•

•

Την από 09/11/2020 Αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, με
αριθ. πρωτ. 17110/30-11-2020, της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την
επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» (ΠΑΚΟΕ) και
του κ. Φ. Ασημομύτη κατά του Δήμου Μυκόνου, για την οποία ο Δήμος καλείται να
καταθέσει στο Δικαστήριο την 20/02/2021.
Την με αριθ.πρωτ. 3058/04-02-2021 εισήγηση της Δικηγόρου του Δήμου
Μυκόνου κας Μάρθας Φρούντζου, με την οποία εισηγείται την ανάθεση του
χειρισμού της υποθέσεως, από κοινού, και σε άλλον δικηγόρο με εμπειρία και
εξειδίκευση στο αντικείμενο.
Την υπ’ αριθ. 3115/08-02-2021 εισήγηση Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής:

1

ΘΕΜΑ : «Εισήγηση για την λήψη απόφασης για την ανάθεση του χειρισμού
δικαστικής υποθέσεως του Δήμου Μυκόνου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Σύρου σε εξωτερικό δικηγόρο>).
Σχετ : Η από 04-02-2021 εισήγηση της νομικής συμβούλου του Δήμου Μυκόνου κας Μάρθας
Φρούντζου.

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» και ο Φλώριος Ασημομύτης του Αναστασίου, άσκησαν
από κοινού κατά του Δήμου Μυκόνου, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου,
την από 9-11-2020 και με αριθμό κατάθεσης 106/13-11-2020 αγωγή τους, με την οποία
ζητούν να τους καταβάλει ο Δήμος Μυκόνου ποσό τριακοσίων πενήντα χιλιάδων
(350.000) ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής για
ηθική βλάβη για τους εκεί διαλαμβανόμενους λόγους.

Σε συνέχεια της από 04-02-2021 εισήγησης της νομικής συμβούλου του Δήμου κας
Μάρθας Φρούντζου σύμφωνα με την οποία η ως άνω εκκρεμής αγωγή εισήχθη προς
συζήτηση με τις διατάξεις της νέας δικονομίας και ως εκ τούτου ο εναγόμενος Δήμος
υποχρεούται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 100 ημερών από την επομένη της
κατάθεσης της ενδίκου αγωγής ( ημ. λήξης 20.02.2021 ) να καταθέσει στο Δικαστήριο για
την προσήκουσα παράσταση και εκπροσώπησή του, προτάσεις και πλήρη φάκελο με όλα
τα σχετικά έγγραφα με αίτημα την αντίκρουση και άρνηση της αγωγής. Λόγω
αποκλειστικής και ασφυκτικής προθεσμία των 100 ημερών, σε συνδυασμό με τον φόρτο
εργασίας της νομικής συμβούλου και την ταυτόχρονη ενασχόλησή της με άλλες υποθέσεις
του Δήμου (αγωγή κατά υπαλλήλων κ.λ.π ) και της σοβαρότητας και του κινδύνου που
εγκυμονεί για το Δήμο η περίπτωση ευδοκίμησης της ενδίκου αγωγής , ζητά να ανατεθεί ο
χειρισμός της εν λόγω εκκρεμούς δικαστικής υποθέσεως και σε άλλον δικηγόρο με
εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο, με τον οποίον από κοινού θα χειριστούν
προσηκόντως την εκκρεμή υπόθεση.

Σύμφωνα με το στοιχείο στ' του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή των Δήμων «Αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής
γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στο Δήμο δικηγόροι με πάγια
αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο,
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εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα
συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις
αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (v. 3463/2006, A '114).

Κατά το άρθρο 281 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ((Ν. 3463/2006) με
τίτλο «Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων»: «1. οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που ορίζονται
από το Δήμο η Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί
δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Η αμοιβή τους μπορεί να ελαττωθεί, με απόφαση του
Δικαστηρίου που δικάζει πίνακα αμοιβών τους έως το πενήντα τοις εκατό (50%) των
κατώτατων ορίων που ορίζονται στον Κώδικα, ύστερα από εκτίμηση της οικονομικής
κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει ορίσει δικηγόρο. 2. Τα δικαστήρια
μπορούν να καθορίζουν το ποσό της δικαστικής δαπάνης που επιδικάζεται σε βάρος ή
υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, σε ποσό που φθάνει έως το πενήντα τοις εκατό (50%) των
κατώτατων ορίων που ορίζονται από τον Κώδικα περί δικηγόρων. 3. Για την εξώδικη ή
δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή
σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των
προηγουμένων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών τους».
Με το άρθρο 63 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) η αμοιβή του δικηγόρου,
σε περίπτωση μη ύπαρξης έγγραφης συμφωνίας, καθορίζεται με βάση την αξία του
αντικειμένου της διαφοράς, ως εξής: Ι Η αμοιβή για τη σύνταξη κύριας αγωγής ορίζεται
με βάση την αξία του αντικειμένου της αγωγής όπως παρακάτω; α) 2% όταν η αξία του
αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται μέχρι το ποσό των 2000.000 ευρώ. Γ) 1,5% όταν η
αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 200.000 ευρώ μέχρι
750.000 ευρώ.

Τέλος κατά το άρθρο 68 του Ιδίου Κώδικα (Ν. 4194/2013) «Για τη σύνταξη προτάσεων
κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, η αμοιβή του δικηγόρου του εναγόμενου είναι
ίση με την αμοιβή της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Κώδικα και του δικηγόρου του
ενάγοντος ορίζεται στο μισό της αμοιβής αυτής...».

Για τους ανωτέρω λόγους εισηγούμαι προς την Επιτροπή την λήψη απόφασης για
την ανάθεση του χειρισμού της εν λόγω υποθέσεως ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείο
Σύρου με αριθμό κατάθεσης της αγωγής κατά του Δήμου Μυκόνου 106/13-11-2020 σε
δικηγόρο με εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο, με αμοιβή όπως αυτή προβλέπεται
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από τον Κώδικα Δικηγόρων σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 68 του Ν. 4194/2013, ήτοι
ποσού 350.000 ευρώ * 1,5% = 5. 250 ευρώ και 24% ΦΠΑ = 1.260 ευρώ ήτοι συνολικά
ποσό 6.510 ευρώ. Με τον ως άνω δικηγόρο, η νομική σύμβουλος του Δήμου Μυκόνου θα
χειριστεί από κοινού και προσηκόντως την εκκρεμή υπόθεση.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

•

Την με αριθ. πρωτ. 3611/12-02-2021 προσφορά του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω
κου Δ. Συκουτρή.

• Την υπ’ αριθ. 190/10-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία
εγκρίνεται η δαπάνη και διατίθεται η πίστωση ποσού 6.510,00€ σε βάρος του ΚΑ
00-6111 του προϋπολογισμού έτους 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω
καθώς και:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
(ΦΕΚ 197Α) (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019).
2. Τις διατάξεις του ν.3463/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019
4. Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ
«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού».
5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387/25-01-2021 -29η ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΕΣ
με ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4
6. Την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ: 8378 (ΦΕΚ 454/Β΄/05-02-2021) ΚΥΑ.
7. Την εξειδίκευση και εμπειρία του δικηγόρου κου Δ. Συκουτρή σε υποθέσεις τέτοιου
είδους.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,

Α. Εγκρίνει την ανάθεση του χειρισμού της από 09/11/2020 και με αύξοντα αριθμό
κατάθεσης 106/2020 αγωγής των: 1) Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΕΩΝ» και 2) Φλώριου Ασημομύτη
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του Αναστασίου κατά του Δήμου Μυκόνου και την εκπροσώπηση του Δήμου Μυκόνου,
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, από κοινού με την δικηγόρο του Δήμου
Μυκόνου, σε τρίτο δικηγόρο και συγκεκριμένα στο δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Σύρου,
Δημήτριο Ιωάν. Συκουτρή (Α.Μ. 30 Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με τις εισηγήσεις στο σκεπτικό της
παρούσας.

Β. Αναθέτει τον χειρισμό την ανωτέρω απόφασης, από κοινού με την δικηγόρο του Δήμου
κα Μ. Φρούντζου, στον δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κο Δημήτριο Συκουτρή με Α.Φ.Μ.
014087253 και Α.Μ. 30 Δ.Σ. ΣΥΡΟΥ, έναντι του ποσού των 6.510,00€, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες αμοιβές του άρθρου 63 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) και λόγω
εξειδίκευσης και εμπειρίας στο επίδικο αντικείμενο.
Γ.

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2021.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση .
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Μύκονος, 15/02/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
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