
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
        ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
        ΕΔΡΑ:  ΠΥΛΟΣ

                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     289  /2014

     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος),
σήμερα  την 17η του  μηνός  Νοεμβρίου  του  έτους 2014  ημέρα της  εβδομάδας
Δευτέρα  και  ώρα  12:00 η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Πύλου  -  Νέστορος
συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση ύστερα  από την αριθμ.  22157 και  από
12.11.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που
επιδόθηκε  χωριστά  στους  κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους  –  Μέλη  της  Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του
άρθρου 75 του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος
Κωνσταντίνος, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Καραμπάτσος Νικόλαος, (Μέλη)

                                                            
ΑΠΟΝΤΕΣ 

(έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν)
Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), καθώς επίσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του

Μπλάνας Παναγιώτης, Κοντογόνης Περικλής, καθώς επίσης και ο νόμιμος
αναπληρωτής του Σαρδέλης Ιωάννης.

     Παρίσταται  ως Ειδικός Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της  Οικονομικής
Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 

     Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Πετρόπουλος  Παναγιώτης  αφού
διαπίστωσε  ότι  υφίσταται  νόμιμη  απαρτία,  καθότι  επί  συνόλου  επτά  (7) μελών
βρίσκονται  παρόντα τα πέντε (5) μέλη και  απόντα τα δύο (2) μέλη, όπως αυτά
αναφέρονται πιο πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Διορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση της αριθμ. πρωτ. 2948/0052 και από

17/10/2014 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου
Οικονομικών για την Πράξη «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΧΩΡΑΣ (ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ», στο πλαίσιο του Τ.Σ. με Δικαιούχο
το Δήμο Πύλου – Νέστορος και Αναμόρφωση – Τροποποίηση του ισχύοντος

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014  

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
     Ομόφωνα αποφασίστηκε στην αρχή της συνεδρίασης, να συζητηθούν δυο θέματα
εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα και με τους παρακάτω τίτλους:  

 Διορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση της αριθμ. πρωτ.  2948/0052 και  από
17/10/2014  Απόφασης  Δημοσιονομικής  Διόρθωσης  του  Υπουργείου
Οικονομικών για την Πράξη «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΩΡΑΣ (ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ», στο πλαίσιο του ΤΣ με Δικαιούχο
το Δήμο Πύλου – Νέστορος     και Αναμόρφωση – Τροποποίηση του ισχύοντος
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

 Περί απ’ ευθείας ανάθεση «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή
σε  συνέδρια  και  σεμινάρια  ποσού  1.280,00  €»  στην  εταιρεία    FORUM
TRAINING   &   CONSULTING  .

     Τα ως άνω θέματα συζητήθηκαν στο τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
και  ελήφθησαν αποφάσεις  με τη απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής.  

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, της
συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ήτοι:  «  Διορισμός  Δικηγόρου  για  την
υπόθεση  της  αριθμ.  πρωτ.  2948/0052  και  από  17/10/2014  Απόφασης
Δημοσιονομικής  Διόρθωσης  του  Υπουργείου  Οικονομικών  για  την  Πράξη
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΩΡΑΣ (ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ», στο πλαίσιο του Τ.Σ. με Δικαιούχο το Δήμο Πύλου – Νέστορος και
Αναμόρφωση  –  Τροποποίηση  του  ισχύοντος  προϋπολογισμού  οικονομικού
έτους 2014  » και εισηγούμενος του θέματος αυτού ανέφερε:

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. Ιβ, ιγ και περιπτ. Ιε του άρθρου 72 του
νόμου 3852/2010η Οικονομική  Επιτροπή αποφασίζει  για  την υποβολή προσφυγών
στις διοικητικές αρχές, αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και
των ενδίκων μέσων και 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  μόνο  εφόσον  δεν  έχουν  προσληφθεί  δικηγόροι  με
μηνιαία αντιμισθία.
     Παράλληλα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου για τις
περιπτώσεις  ιβ,  ιγ,  και  ιδ  της προηγούμενης  παραγράφου η απόφαση λαμβάνεται
ύστερα  από  γνωμοδότηση  δικηγόρου,  η  ανυπαρξία  της  οποίας  συνεπάγεται
ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
     Στην  προκειμένη  περίπτωση  έχουμε  την  αριθμ.  πρωτ.  2948/0052  και  από
17/10/2014 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών για
την Πράξη «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΩΡΑΣ (ΝΥΝ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ», στο πλαίσιο του Τ.Σ. με Δικαιούχο το Δήμο Πύλου – Νέστορος
σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης σε βάρος
του  Δήμου  μας  ποσού  επτακοσίων  ενενήντα  πέντε  χιλιάδων  εξήντα  έξι  ευρώ και
πενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 795.066,54). Το σχετικό έγγραφο θέτω υπόψη σας.
     Θα πρέπει λοιπόν να προβούμε στον ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου έτσι ώστε
να είναι εφικτές οι απαιτούμενες διαδικασίες για την προστασία των συμφερόντων του
Δήμου μας,  το θέμα αυτό  κρίνεται  μείζονος  σημασίας  με  χρονικούς περιορισμούς,
καθότι τάσσεται ημερομηνία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση
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της εν λόγω Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να γίνει επιστροφή
του  προς  ανάκτηση  ποσού  σε  οποιαδήποτε  Δ.Ο.Υ.  στα  έσοδα  του  Κρατικού
προϋπολογισμού διαφορετικά το χρέος θα βεβαιωθεί και θα επιδιωχθεί η είσπραξή
του. 
     Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται να οριστεί ως πληρεξούσιος Δικηγόρος του
Δήμου  μας  ο  κ.  Στεφάνου  Χρήστος  (Φωκ.  Νέγρη  34  –  Αθήνα)  προκειμένου  να
γνωμοδοτήσει σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 2948/0052 και από 17/10/2014 Απόφαση
Δημοσιονομικής  Διόρθωσης  του  Υπουργείου  Οικονομικών  για  την  Πράξη
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΩΡΑΣ (ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ», στο πλαίσιο του Τ.Σ. με Δικαιούχο το Δήμο Πύλου – Νέστορος, για την
υποβολή  προσφυγών  στις  διοικητικές  αρχές  και  για  την  άσκηση  ή  μη  περαιτέρω
ενδίκων βοηθημάτων και  ενδίκων μέσων και  σε  καταφατική  περίπτωση να  προβεί
στην  άσκηση  αυτών  (π.χ.  έφεση,  αίτηση  αναστολής  κλπ),  καθώς  επίσης  να
παρασταθεί  και  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο  μας  για  την  ανωτέρω  υπόθεση,
οποτεδήποτε ορισθούν ημερομηνίες συζητήσεων καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή
ματαίωση και να χειριστεί εν γένει την υπόθεση προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Πύλου – Νέστορος.       
     Παράλληλα  οι  διατάξεις  της  παρ.  1  και  παρ.  3  του  άρθρου  281  του  νόμου
3463/2006 (ΚΔΚ) ορίζουν ότι: Οι Δικηγόροι που ορίζονται  από το Δήμο αμείβονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικά περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. 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. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου
36 του νόμου 3801/2009 ΦΕΚ  - 163 Α΄ / 04.09.2009 που τροποποίησε την παρ. 3 του
άρθρου 281 του νόμου 3463/2006 (ΚΔΚ).
     Κατόπιν επικοινωνίας με το Δικηγόρο κ. Στεφάνου, μας ζητάει  το ποσό των €
3.075,00 για να αναλάβει την εν λόγω υπόθεση. Έτσι λοιπόν για την αντιμετώπιση
αυτής  της  δαπάνης  προτείνεται  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  μας  η
αναμόρφωση – τροποποίηση του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2014 ως εξής:
     Από τον κωδικό αριθμό 00-6726.001 «Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές» μεταφορά
ποσού € 3.075,00 και μέσω αποθεματικού εγγραφή του ποσού αυτού στον κωδικό
αριθμό 00-6111 με τίτλο «Αμοιβές Δικηγόρων».  

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε
υπόψη της τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74,
75 του νόμου 3852/2010, των άρθρων 103,105 και 281 του νόμου 3463/2006, όπως
αυτά ισχύουν σήμερα

Ο μ ό φ ω ν α     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    

     1)Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου Πύλου – Νέστορος τον κ. Στεφάνου
Χρήστο με Α.Μ. 15935 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.) προκειμένου να
γνωμοδοτήσει σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 2948/0052 και από 17/10/2014 Απόφαση
Δημοσιονομικής  Διόρθωσης  του  Υπουργείου  Οικονομικών  για  την  Πράξη
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΩΡΑΣ (ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ», στο πλαίσιο του Τ.Σ. με Δικαιούχο το Δήμο Πύλου – Νέστορος, για την
υποβολή  προσφυγών  στις  διοικητικές  αρχές  και  για  την  άσκηση  ή  μη  περαιτέρω
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ενδίκων βοηθημάτων και  ενδίκων μέσων και  σε  καταφατική  περίπτωση να  προβεί
στην  άσκηση  αυτών  (π.χ.  έφεση,  αίτηση  αναστολής  κλπ),  καθώς  επίσης  να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο για την ανωτέρω υπόθεση, οποτεδήποτε
ορισθούν ημερομηνίες συζητήσεων καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση και
να χειριστεί εν γένει την υπόθεση προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

     2)Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και  Αντιδήμαρχο κ.
Πετρόπουλο  Παναγιώτη  να  διαβιβάσει  την  παρούσα  απόφαση  στο  Δημοτικό
Συμβούλιο για τη λήψη από αυτό σχετικής απόφασης για τα παρακάτω:
α)Τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής του Δικηγόρου κ. Στεφάνου Χρήστου για τη
συγκεκριμένη υπόθεση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και παρ. 3 του άρθρου
281 του νόμου 3463/2006 (ΚΔΚ) που ορίζουν ότι: «Οι Δικηγόροι που ορίζονται από το
Δήμο αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικά περί Δικηγόρων που ισχύουν
κάθε φορά. 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. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται
με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του σύμφωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 36 του νόμου 3801/2009 ΦΕΚ - 163 Α΄ / 04.09.2009 που τροποποίησε την
παρ. 3 του άρθρου 281 του νόμου 3463/2006 (ΚΔΚ).
β)Την αναμόρφωση – τροποποίηση του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2014 ως
εξής:
     Από τον κωδικό αριθμό 00-6726.001 «Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές» μεταφορά
ποσού € 3.075,00 και μέσω αποθεματικού εγγραφή του ποσού αυτού στον κωδικό
αριθμό 00-6111 με τίτλο «Αμοιβές Δικηγόρων».  

     3)Η έγκριση - ψήφιση - διάθεση της πίστωσης του ποσού των € 3.075,00 σε
βάρος  του  κωδικού  αριθμού  00-6111  με  τίτλο  «Αμοιβές  Δικηγόρων»,  για  την
αντιμετώπιση της δαπάνης αυτής, θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή ύστερα από
την  ψήφιση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  της  αναμόρφωσης  –  τροποποίησης  του
ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2014.  

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  289/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   19/11/2014
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                                                                                               

                                                                           ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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