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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 19/24-05-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  105/2022         
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας 
Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά την από 20/05/2022 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής  κου 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. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
5. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Απόντες:  

1. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (δικαιολ. απών) 
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
μελών της Ο.Ε τα εξής: 
 

 Την υπ’ αριθ. 60/2022 απόφαση Δ.Σ. με ΑΔΑ: ΨΓ4ΠΩΚΚ-ΞΩ2 «Συζήτηση και 
λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
εκμίσθωση τμημάτων παλαιού Αιγιαλού στη νήσο Μύκονο από την «Εταιρεία 
Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.». 

 Την υπ’ αριθ. 7485/16-05-2022 εισήγηση Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής:  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί έγκρισης 
αναγκαιότητας ανάθεσης σε δικηγόρο 
της μελέτης και σύνταξης εξώδικης 
οχλήσεως κατά της ΕΤΑΔ Α.Ε. λόγω 
κατεπείγοντος και ιδιαίτερης 
σοβαρότητας της υποθέσεως των 
παλαιών αιγιαλών για τα συμφέροντα 
του Δήμου Μυκόνου. 
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ΘΕΜΑ :  «Εισήγηση για την λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα 
ανάθεσης σε δικηγόρο της μελέτης και σύνταξης εξώδικης οχλήσεως κατά της 
ΕΤΑΔ ΑΕ λόγω κατεπείγοντος και της ιδιαίτερης σοβαρότητας της υποθέσεων των 
παλαιών αιγιαλών για τα συμφέροντα του Δήμου Μυκόνου και καθορισμός 
αμοιβής ».  
 
Σχετ.: Η με ΑΠ 5685/27-04-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΤΑΔ 
ΑΕ.  
              
 
 Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης ενδιαφέροντος της ΕΤΑΔ ΑΕ 
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη εκμίσθωση  τμημάτων ακινήτων με ΑΒΚ 16, 7, 
8, 11, 18, 10 και 27 του Δήμου Μυκόνου να προβούν στην κατάθεση αιτήσεων και 
δικαιολογητικών για την εκμίσθωση των ανωτέρω τμημάτων που αποτελούν 
«παλαιό αιγιαλό» με καταληκτική ημερομηνία 25-05-2022 για τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ και 15-06-2022 για τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα της 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β’.  
 Επειδή το εν λόγω ζήτημα είναι ιδιαίτερης σημασίας και θα πρέπει να 
διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας, καθώς στην ανωτέρω προκήρυξη 
αναφέρεται ρητώς ότι «οι παραπάνω χρήσεις τελούν υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
σύμφωνες με την εν γένει καθώς και ειδική σχετική με το κάθε ακίνητο νομοθεσία» ο 
χειρισμός της υποθέσεως απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο χωροταξικό 
δίκαιο και κρίνεται ως κατεπείγον λόγω των καταληκτικών προθεσμιών. 
 Ο ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ορίζει στο άρθρο 72 ότι: «1. Η οικονομική επιτροπή 
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. 
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), ιε) αποφασίζει για την 
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς 
του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, 
είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα 
δικαστήρια. Μπορεί  επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων (…). Με 
απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 
δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία 
για τα συμφέροντα του δήμου (…) Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου 
ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. (…)».  
Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
3463/2006 (Α΄ 114), ορίζει στο άρθρο 281, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 
παρ. 7 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163), ότι: «1. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που 
διορίζονται από Δήμο (…) αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί 
Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά (…) 3. Για την εξώδικη ή δικαστική 
αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή 
σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του 
δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού (…) συμβουλίου κατά 
παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. (…)».  
Ο Κώδικας Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208) ορίζει στο άρθρο 57 ότι : «1. Ο 
δικηγόρος δικαιούται να λάβει αμοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, 
δικαστική ή εξώδικη (...)» και στο άρθρο 58 ότι: «1. Η αμοιβή του δικηγόρου 
ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα 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, 
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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». 
Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασμό ερμηνευόμενες, συνάγονται τα 
ακόλουθα: 
 Η ανάθεση από Δήμο, στον οποίο υπηρετούν δικηγόροι με πάγια έμμισθη εντολή, 
του δικαστικού ή εξώδικου χειρισμού υποθέσεών του σε εξωτερικό δικηγόρο είναι 
νόμιμη, υπό τη συνδρομή, σωρευτικώς, των ακόλουθων προϋποθέσεων: α) πρόκειται 
για υποθέσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα για τα συμφέροντα του 
Δήμου, β) απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία και γ) αιτιολογημένη απόφαση 
της οικείας Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αναγκαιότητα ανάθεσης της 
υπόθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο. Ειδικότερα, ένεκα του εξαιρετικού χαρακτήρα της 
ρύθμισης και της προκαλούμενης δημοσιονομικής επίπτωσης, η απόφαση για την 
ανάθεση της εντολής απαιτείται να διαλαμβάνει πλήρη και ειδική αιτιολογία, με 
την οποία καταδεικνύεται τόσο η αδυναμία του δικηγόρου που υπηρετεί στον Δήμο 
με έμμισθη εντολή να χειριστεί την ανατιθέμενη υπόθεση, όσο και η ιδιαίτερη 
σοβαρότητα και δυσκολία της, το είδος των ειδικών γνώσεων που απαιτεί και 
επιβάλλουν τον χειρισμό της από δικηγόρο με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, 
την οποία δεν διαθέτει ο υπηρετών δικηγόρος, αλλά, αντίθετα διαθέτει ο 
εντολοδόχος δικηγόρος, επιπλέον δε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπόθεσης που 
την καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική για τα συμφέροντα του Δήμου. Εξάλλου, σε 
τέτοια περίπτωση καταβάλλεται κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με τον εντολοδόχο 
δικηγόρο, αμοιβή που καθορίζεται, ως προς το ύψος της, με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, πλήρως αιτιολογημένη, ώστε να καθίσταται εφικτός ο 
έλεγχος της τήρησης των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας, ως προς το 
αναγκαίο μέτρο της δαπάνης, επιτρεπόμενης, και μετά την κατάργηση με τις 
ανωτέρω διατάξεις των κατώτατων ορίων δικηγορικών αμοιβών, της παρέκκλισης 
από τις αμοιβές που προβλέπονται από τον Κώδικα Δικηγόρων.  
 Εν προκειμένω, εισηγούμαι την αναγκαιότητα διορισμού εξειδικευμένου 
δικηγόρου για το χειρισμό αρχικά εξωδίκως της παρούσας υποθέσεως, σε 
συνδυασμό με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποστολή εξώδικης 
δηλώσεως κατά της ΕΤΑΔ ΑΕ και επειδή για την μελέτη και σύνταξη εξώδικης 
οχλήσεως κατά της ΕΤΑΔ ΑΕ θεωρείται εύλογος ο χρόνος απασχόλησης του 
δικηγόρου συνολικά πέντε (5) ωρών και σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων η 
αμοιβή για την ωριαία απασχόληση ορίζεται στα 80 ευρώ. Συνεπώς προτείνεται ως 
ανώτατη αμοιβή το ποσό των 400,00 ευρώ [5 ώρες επί 80ευρώ / ώρα] συν 24% ΦΠΑ, 
ήτοι συνολικά 496,00 ευρώ. 

                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
                                                                 Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 
 
 

 Την υπ’ αριθ. 7812/20-05-2022 εισήγηση της δικηγόρου του Δήμου Μυκόνου 
κας Μάρθας Φρούντζου, η οποία έχει όπως παρακάτω: 

 
 
ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Σχετικό : η υπ’ αρ. 7485/16.05.2022 εισήγηση κ. Δημάρχου  
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Αναφορικά με την ως άνω σχετική εισήγηση του κ. Δημάρχου,  περί λήψεως 
αποφάσεως για την ανάθεση σε δικηγόρο που έχει εξειδικευθεί και διαθέτει 
δικαστική εμπειρία σε ζητήματα που άπτονται της διαχειρίσεως , διαθέσεως και 
εκχωρήσεως δικαιωμάτων χρήσης σε παλαιό  αιγιαλό , σε συνδυασμό με τις εν ισχύ 
διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει το καθεστώς και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, συντρέχει κατεπείγον λόγος κοινοποίησης  της εξωδίκου 
διαμαρτυρίας – καταγγελίας ,λόγω της επικείμενης λήξης και εκπνοής 
καταληκτικής προθεσμίας εντός της οποίας κρίνεται αναγκαία η κοινοποίηση 
της  , εισηγούμαι να ανατεθεί σε δικηγόρο με την ανάλογη εμπειρία η σύνταξη 
εξωδίκου δηλώσεως με αναφορά στις εν ισχύ σχετικές διατάξεις περί του καθεστώτος 
του παλαιού αιγιαλού , καθώς και στις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις με τις οποίες 
καθορίζονται οι επιμέρους επιτρεπόμενες χρήσεις . 
Μύκονος 19/05/2022 
Η Δικηγόρος του Δήμου  
 
Μάρθα Φρούντζου  

 
 

 Την υπ’ αριθ. 263/24-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την 
οποία εγκρίνεται δαπάνη ποσού 496€ σε βάρος του ΚΑ 00-6111 «Αμοιβές 
νομικών και συμβολαιογράφων. Μελέτη και σύνταξη εξώδικης οχλήσεως 
κατά της ΕΤΑΔ Α.Ε. λόγω υποθέσεων παλαιών αιγιαλών »  

 

 Την υπ’ αριθ. 7873/23-05-2022 οικονομική προσφορά του Δικηγορικού 
γραφείου « Μ. Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»  

 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και: 

 
1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
2. 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  
3. Την με αριθ. Α.Π.: 2370/19-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου με θέμα: «Επικύρωση της υπ’ αριθ. 2/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυκόνου περί συγκρότησης και εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής από 09-01-2022 έως 31-12-
2023». 

4. Την υπ’ αριθ. 325Α/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 
5. Την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση της ΟΕ περί εκλογής Αντιπροέδρου της Ο.Ε. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 

 
Α.  Εγκρίνει την αναγκαιότητα διορισμού εξειδικευμένου δικηγόρου για το 
χειρισμό αρχικά εξωδίκως της αναφερόμενης υποθέσεως, σε συνδυασμό με την 
απόφαση 60/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποστολή εξώδικης 
δηλώσεως κατά της ΕΤΑΔ ΑΕ σε σχέση με την υπ’ αριθ. 5685/27.4.2022 Πρόσκληση 
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων των ακινήτων με ΑΒΚ 16, 7, 
8, 11, 18, 10, 27 στη νήσο Μύκονο. 
 
 
Β.   Αναθέτει την μελέτη και σύνταξη εξώδικης οχλήσεως κατά της ΕΤΑΔ ΑΕ, σε 
σχέση με την έκδοση της ανωτέρω Προσκλήσεως, στην δικηγόρο Μαργαρίτα 
Παναγοπούλου με ΑΦΜ: 140353663 και ΑΜ ΔΣΑ: 33498 έναντι του ποσού των 496€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
 
Γ.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2022. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                              ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
                                                                              ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                               
          
 
            Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 24/05/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


