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     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 16ε ηνπ κελόο 
Οθηωβξίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 10:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αξηζκ. 15465 θαη από 11.10.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο λόκνπο4555/2018 
Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 θαη ηζρύεη ζήκεξα, γηα 
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο),  

Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο,  
Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, Καλάθεο Ζιίαο, (Μέιε).  

  
ΑΠΟΝΣΔ  

Οπδείο 
 
     Γελ παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Βξεηηάθνο Γεκήηξηνο, θαζώο θαη ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο 
Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
  
     Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε όηη πθίζηαηαη λόκηκε 
απαξηία θαζόηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: επηά (7) θαη απόληεο: 
κεδέλ (0), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα παξάζηαζε ελώπηνλ ηνπ ελώπηνλ ηνπ VI 

Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ζηε δηθάζηκν ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2019 ή ζε θάζε 
κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν ζηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκό θαη. 54/2015 έθεζεο ηνπ Γήκνπ 

Πύινπ – Νέζηνξνο θαηά ηεο κε αξηζκό 2948/0052/17-11-2014 απόθαζεο 

δεκνζηνλνκηθήο δηόξζωζεο ηνπ Αλαπιεξωηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ ΣΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ  
16/10/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: ΨΞΞΙΩ1Β-ΨΦΝ



 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα 
παξάζηαζε ελώπηνλ ηνπ ελώπηνλ ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2019 ή ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν ζηε ζπδήηεζε ηεο 
κε αξηζκό θαη. 54/2015 έθεζεο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο θαηά ηεο κε αξηζκό 
2948/0052/17-11-2014 απόθαζεο δεκνζηνλνκηθήο δηόξζωζεο ηνπ Αλαπιεξωηή 
Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ» θαη έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα 
ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζέκαηνο θαη δήηεζε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 75 
«Λεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο» ηνπ λόκνπ 
3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 
Πξόγξακκα ΄΄Καιιηθξάηεο΄΄» όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 77 
ηνπ λόκνπ 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018, ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο λα ζπδεηεζεί 
εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαηεπείγνλ. 
    Σν ζέκα απηό απνθαζίζηεθε κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 
κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη θξίζεθε σο θαηεπείγνλ, ζπδεηήζεθε πξν ηεο 
ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ειήθζε απόθαζε γη’ απηό κε ηελ ίδηα 
πιεηνςεθία, ήηνη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ. 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ από 15-10-2019 Γλωκνδόηεζε ηεο 
Ννκηθήο καο Τπεξεζίαο γηα νξηζκό πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα παξάζηαζε ελώπηνλ ηνπ 
ελώπηνλ ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ζηε δηθάζηκν ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2019 ή 
ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν ζηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκό θαη. 54/2015 έθεζεο ηνπ Γήκνπ 
Πύινπ – Νέζηνξνο θαηά ηεο κε αξηζκό 2948/0052/17-11-2014 απόθαζεο δεκνζηνλνκηθήο 
δηόξζσζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 
     ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ηζ, ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ λόκνπ 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-
2019, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε απόθαζή ηεο είλαη δπλαηή, θαη’ εμαίξεζε, ε αλάζεζε ζε 
δηθεγόξν, εμώδηθνπ ή δηθαζηηθνύ ρεηξηζκνύ, αλά ππόζεζε, δεηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ 
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή 
εκπεηξία. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  
     ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κε ηελ αξηζκό 2948/0052/14-10-2014 απόθαζε ηνπ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ επηβιήζεθε ζην Γήκν Πύινπ – Νέζηνξνο, σο δηάδνρν 
λνκηθό πξόζσπν ηνπ άιινηε πθηζηάκελνπ Γήκνπ Νέζηνξνο, δεκνζηνλνκηθή δηόξζσζε ύςνπο 
επηαθνζίσλ ελελήληα πέληε ρηιηάδσλ εμήληα έμη επξώ θαη πελήληα ηεζζάξσλ ιεπηώλ 
(795.066,54 €) γηα ηελ Πξάμε «ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΖΜΟΤ 
ΥΩΡΑ (ΝΤΝ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΟ)» ζην πιαίζην ηνπ Σ.. κε δηθαηνύρν ην Γήκν Πύινπ – 
Νέζηνξνο. Σόηε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ηε κε αξηζκό 289/2014 (ΑΓΑ: 
7ΥΡΠΩ1Β-ΔΞΥ) απόθαζή ηεο είρε δώζεη ηελ εληνιή ζηνλ θ. Υξήζην ηεθάλνπ, δηθεγόξν 
Αζελώλ, κε Α.Μ. ΓΑ 15935, λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο 
(άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο, άζθεζε έθεζεο θ.ι.π.) θαηά ηεο παξαπάλσ απόθαζεο 
δεκνζηνλνκηθήο δηόξζσζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνύλ ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ 
Γήκνπ. 
     Πξάγκαηη ν θ. ηεθάλνπ πξνέβε ζηελ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θαη έθεζεο ελώπηνλ ηνπ 
Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαηά ηεο παξαπάλσ απόθαζεο δεκνζηνλνκηθήο δηόξζσζεο. Ήδε ζηηο 
03-10-2019 (αξηζκόο πξση. 14.898/03-10-2019) επηδόζεθε ζην Γήκν ε Β.Γ.Τ. 117/2019  
θιήζε ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ κε ηελ νπνία θαιείηαη ν Γήκνο Πύινπ – Νέζηνξνο, λόκηκα 
εθπξνζσπνύκελνο, λα παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ζηε 
δηθάζηκν ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2019  ζηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκό θαη. 54/2015 έθεζεο ηνπ 
Γήκνπ θαηά ηεο κε αξηζκό 2948/0052/14-10-2014 απόθαζεο δεκνζηνλνκηθήο δηόξζσζεο ηνπ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 
     Δπεηδή ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο ππόζεζεο γηα ην Γήκν θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ, θαη 
ιόγσ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν απηή αθνξά (δηαδηθαζίεο ελώπηνλ ηνπ 
Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ), ζα πξέπεη λα νξηζηεί ν δηθεγόξνο θ. Υξήζηνο ηεθάλνπ (Α.Μ. ΓΑ 

ΑΔΑ: ΨΞΞΙΩ1Β-ΨΦΝ



15935, Γηθεγνξηθό Γξαθείν Υξήζηνπ ηεθάλνπ, Γ/λζε: Φσθίσλνο Νέγξε 34, ΣΚ 11361 
Αζήλα), ζηνλ νπνίν λα δνζεί ε εληνιή λα παξαζηαζεί θαη λα εθπξνζσπήζεη ην Γήκν ελώπηνλ 
ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ζηε δηθάζηκν ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2019 ή ζε 
νπνηνδήπνηε κεηά από αλαβνιή δηθάζηκν ζηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκό θαη. 54/2015 έθεζεο 
ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο κε αξηζκό 2948/0052/14-10-2014 απόθαζεο δεκνζηνλνκηθήο δηόξζσζεο 
ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 
     Ο ζπγθεθξηκέλνο δηθεγόξνο δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα εμεηδηθεπκέλε γλώζε θαη εκπεηξία ζε 
ζέκαηα αξκνδηόηεηαο Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ηελ νπνία δελ δηαζέηνπλ νη ππεξεηνύζεο κε 
έκκηζζε εληνιή δηθεγόξνη ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηνπ είρε αλαηεζεί ε 
ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε, ηελ νπνία ρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά από ην έηνο 2014 κέρξη ζήκεξα, 
ζπληάζζνληαο όια ηα ζρεηηθά δηθόγξαθα (αηηήζεηο αλαζηνιήο, έθεζε, ππνκλήκαηα θ.ι.π.) 
θαηά ηεο σο άλσ απόθαζεο δεκνζηνλνκηθήο δηόξζσζεο, παξηζηάκελνο ελώπηνλ ηνπ 
Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαηά ηελ εθδίθαζε απηώλ, κε ζεηηθά γηα ην Γήκν απνηειέζκαηα. 
     Δπίζεο έρνπκε ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ θνπ ηεθάλνπ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ όηη ε 
ακνηβή ηνπ ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 1.500,00 € πιένλ ΦΠΑ 24%.  
 

Παξαθαιώ όπωο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 
 
     Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λόκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019, ηελ από 15-10-2019 Γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
Γήκνπ.  
  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α     
 
1)Οξίδεη, ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο ππόζεζεο, πιεξεμνύζην Γηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Πύινπ – 
Νέζηνξνο ηνλ θ. ηεθάλνπ Υξήζην (Α.Μ. ΓΑ 15935, Γηθεγνξηθό Γξαθείν Υξήζηνπ 
ηεθάλνπ, Γ/λζε: Φσθίσλνο Νέγξε 34, ΣΚ 11361 Αζήλα), ν νπνίνο δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλε 
γλώζε θαη εκπεηξία, όπσο παξαζηαζεί θαη εθπξνζσπήζεη ην Γήκν ελώπηνλ ηνπ VI Σκήκαηνο 
ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ζηε δηθάζηκν ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2019 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε 
κεηά από αλαβνιή δηθάζηκν ζηε ζπδήηεζε κε αξηζκό θαη. 54/2015 έθεζεο ηνπ Γήκνπ θαηά 
ηεο κε αξηζκό 2948/0052/14-10-2014 απόθαζεο δεκνζηνλνκηθήο δηόξζσζεο ηνπ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, ζπληάζζνληαο θαη θαηαζέηνληαο πξνο ηνύην θάζε 
ζρεηηθό έγγξαθν, δηθόγξαθν θ.ι.π.. 
 
2)Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Πύινπ – Νέζηνξνο θ. Καξβέια Παλαγηώηε ηνπ Θενδώξνπ, σο 
λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ γηα ηα θάησζη: 
α)Να ππνγξάςεη ην ζρεηηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην. 
β)Να ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε κε ην Γηθεγόξν θ. ηεθάλνπ Υξήζην.   
  
3)Ζ παξνύζα απόθαζε, καδί κε ην ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ Γηθεγόξνπ θνπ ηεθάλνπ Υξήζηνπ, 
ην νπνίν πεξηήιζε ζην Γήκν κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, όηη ε ακνηβή ηνπ ζα αλέιζεη 
ζην πνζό ησλ 1.500,00 € πιένλ ΦΠΑ 24%, λα ηεζνύλ σο ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην  
Πύινπ – Νέζηνξνο ώζηε απηό λα ιάβεη απόθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ηνπ σο άλσ 
αλαθεξόκελνπ Γηθεγόξνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 281 ηνπ λόκνπ 3463/2006 (ΚΓΚ) όπσο 
απηό ηζρύεη ζήκεξα.  
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  174/2019 
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Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                  ΣΑ ΜΔΛΖ 
       (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 

                                                   Πύινο   16/10/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: ΨΞΞΙΩ1Β-ΨΦΝ
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