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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 22/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 20 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.8101/16-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με επτά (7) τακτικά μέλη παρόντα,
επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
2. Σμολοκτός Νικόλαος- Αντιπρόεδρος
3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)
4. Σαρίδης ΄Αλκης (Αντιπρόεδρος)
5. Σύρτας Γεώργιος- (Αντιδήμαρχος)
6. .Ηλιάδης Μιχαήλ

(Πρόεδρος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)

7. Ντεμίρης Αθανάσιος

(τακτικό μέλος)

κανείς

Αριθ.Απόφ: 181/2020
ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου σχετικά με την αριθ.54/2020 αγωγή που κατέθεσε
στο Ειρηνοδικείο ο κ.Ευδοκιάδης Ευθύμιος κατά του Δήμου και ορισμός της αμοιβής του
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με την περ. ιθ
της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή 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 και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.
Στην 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 Ν.4194/13 ορίζονται τα εξής: «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
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ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται
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Παράρτημα Ι του Κώδικα,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.»
Στη συνέχεια προσκόμισε την εισήγηση της Δ/ντριας Δ/κών και Οικ/κών υπηρεσιών η οποία έχει ως
εξής:
ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο.
Σχετ.:1. Η αριθ. Έκθεση κατάθεσης Αγωγής 54/2020 στο Ειρηνοδικείο Δράμας του Ευδοκιάδη Ευθύμιου.
Έχοντας υπόψη:
- την ανωτέρω σχετική
- την ημερομηνία κλήσης μαρτύρων 30-7-2020 και 3-8-2020
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.ιθ του Ν.3852/10
Παρακαλούμε να:
• ορίσετε σε πληρεξούσιο νομικό την σύνταξη και κατάθεση ότι σχετικό απαιτείται (προτάσεις, απόψεις,
υπομνήματα) καθώς και να εκπροσωπήσει τον Δήμο α)τις ημέρες εξέτασης των μαρτύρων, β) την ημέρα
συνεδρίασης της δίκης, καθώς και σε κάθε μετ αναβολή αυτής.
• να ορίσετε το ύψος της αμοιβής του νομικού.
Στη συνέχεια παρουσίασε την έγγραφη ενημέρωση του Δικηγόρου κ. Oυρούμη Αθανάσιου του Ιωάννη
με την οποία αιτείται ως αμοιβή του, για την ανάληψη της ανωτέρω υπόθεσης, το ποσό των 250,00 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. 23% (λόγω απαλλαγής μου από την καταβολή Φ.Π.Α-ΆΡΘΡΟ 39 Ν.2859/2000) πέραν της επιπλέον καταβολής του ποσού των 168,00 ευρώ , το οποίο θα αφορά την έκδοση απόδειξης προκαταβολής
εισφορών Παραρτήματος I και III Ν.4194/2013 του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, η έκδοση του οποίου
αποτελεί προαπαιτούμενο παραδεκτής παράστασης του Δήμου δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του
σύμφωνα με το νέο νόμο 4194/2013. (συνολικό αιτούμενο ποσό 418,00 ευρώ)
Για την αντιμετώπιση της δαπάνης αμοιβής του δικηγόρου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.
00/6111 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 για αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων από ιδίους πόρους
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις
• του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
• του άρθρου 281 του Ν.3463/2006
• του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει το Δικηγόρο κ.ΟΥΡΟΥΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ με ΑΜ 250 Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας ,ως πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου προκειμένου να προβεί στη σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και υπομνημάτων και να εκπροσωπήσει τον Δήμο στην εκδίκαση της αριθ. 54/2020 αγωγής του Ευδοκιάδη Ευθύμιου
στο Ειρηνοδικείο Δράμας.
Πιο συγκεκριμένα α)κατά τις ημέρες εξέτασης των μαρτύρων β) την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης καθώς
και σε κάθε μετ αναβολή δικάσιμο.
Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με το Ν.4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6111 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον.
έτους 2020 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων από ιδίους πόρους»
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 181/2020
Γι’ αυτό εχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

