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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της µε αριθµ 14/2017 

συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ψαρών. 
 
 
 

Αρ. Απόφασης : 84/2017  
Στα Ψαρά σήµερα την 16η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και 

ώρα   11:00 η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο 
δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 1465/12-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 
παρ. 4 και 75 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.  

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση πέντε (5) και ονοµαστικά οι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος) 
2) Κούτικα Αγγελική 
3) Κουτσοδόντη Καλλιόπη 
4) Παπαµιχάλης Ιωάννης 
5) Χαχούλης Φώτιος 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 
5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών την εισήγηση του αρµόδιου υπαλλήλου: 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες 
στον Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, 
αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις 
της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε 
οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, 
κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 
66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.∆. 80/2016). 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ 
του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες 
που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). 
Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 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. 
Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί 
δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1)  Βασιλική Ευαγγελία 
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

 
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε δικηγόρο των υποθέσεων εγκατάστασης κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας στην εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου Ψαρών 
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Στην παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από 
∆ήµο ή Κοινότητα αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων που ισχύουν κάθε 
φορά. 
Στην παρ.1 του άρθρου 57 του Ν.4194/13 (Κώδικα ∆ικηγόρων) 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 ορίζονται στις διατάξεις του 
Κώδικα, µε βάση τις αµοιβές που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα αυτού.»  
Σύµφωνα µε την Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.1 Πράξη 266/2014 «µετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 
3919/2011 […] δηλαδή την κατάργηση των κατωτάτων ορίων δικηγορικών αµοιβών, όταν δεν 
υφίσταται έγκυρη έγγραφη συµφωνία µεταξύ του ΟΤΑ και του δικηγόρου, η οποία συνιστά το προϊόν 
διαβούλευσης των συµβαλλόµενων µερών, συνοδευόµενη από αιτιολογηµένη ως προς το ύψος της 
δικηγορικής αµοιβής απόφαση του αρµοδίου οργάνου, τότε η αµοιβή καταλείπεται ακαθόριστη ως προς 
το ύψος της και ως προς τον τρόπο υπολογισµού της. […] Η ως άνω ερµηνευτική εκδοχή ενισχύεται 
ενόψει και των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχειρίσεως και της οικονοµικότητος, που ήδη 
έχουν αποτυπωθεί νοµοθετικά (άρθρο 1 του Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού, ν. 2362/1995, όπως ισχύει 
µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 1 του ν. 3871/2010), ως µερικότερων εκδηλώσεων του 
δηµοσίου συµφέροντος, που διέπει τη δράση και λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., οι οποίες 
επιβάλλουν την εκπλήρωση των εκ του νόµου ανατιθέµενων αρµοδιοτήτων µε την κατά το δυνατόν 
ηπιότερη επιβάρυνση του προϋπολογισµού τους για την εξασφάλιση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητος 
[….] Περαιτέρω, αντίθετη ερµηνευτική εκδοχή σύµφωνα µε την οποία όταν δεν υφίσταται 
αιτιολογηµένη εγκριτική της αµοιβής απόφαση πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβάλλεται η 
προβλεπόµενη από τον Κώδικα περί ∆ικηγόρων «νόµιµη» αµοιβή, δεν συνάδει µε τον επιδιωκόµενο 
σκοπό του ν. 3919/2011, άγει δε στο συµπέρασµα ότι ακόµα και όταν υποβάλλεται από τον δικηγόρο 
έγγραφη πρόταση περί αµοιβής που υπολείπεται της «νόµιµης» προβλεπόµενης, πλην δεν επακολουθεί 
έγκυρη έγγραφη συµφωνία, πρέπει να καταβληθεί σε κάθε περίπτωση η προβλεπόµενη από τον 
Κώδικα.» 
Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω του ότι στο ∆ήµο δεν έχει προσληφθεί γενικά δικηγόρος αλλά ούτε και 
µε µηνιαία αντιµισθία, προτείνω να αναθέσουµε σε δικηγόρο τη διευθέτηση των υποθέσεων που 
αφορούν στην εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου Ψαρών 
λόγω της ιδιαιτερότητας του συγκεκριµένου θέµατος καθώς και της εξειδικευµένης νοµικής γνώσης και 
εµπειρίας που απαιτεί ο χειρισµός αυτού. 
∆εδοµένου ότι κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14, καθώς και βάσει του άρθρου 4 του Π.∆. 
80/2016 και της εγκυκλίου 2/100018/0026/30-12-2016, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 2β του 
άρθρου 2 του Π.∆. 80/2016, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, ενεργώντας ως αρµόδιος διατάκτης, προτείνουµε την 
έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης, της ανωτέρω δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 00-6111. µε 
τίτλο «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» του προϋπολογισµού οικον. έτους 2017. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
• το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
• τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
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• το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
• την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016  
• τα άρθρα 65-68 του Ν. 4270/2014 
• την υπ’ αρ. 115/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 6ΗΞΦΩΗΧ-9ΞΑ) που 

εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ.πρωτ. 5490/1-2-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αιγαίου και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α: ΩΦΕΖΟΡ1Ι-ΝΙ7) 

• το άρθρο 281 του Ν.3463/06 
• τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα ∆ικηγόρων) 
• την Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.1 Πράξη 266/2014 
• Το γεγονός ότι στο ∆ήµο δεν έχει προσληφθεί γενικά δικηγόρος αλλά ούτε και µε µηνιαία 

αντιµισθία 
• Την αριθµ. 1117864/07-12-2007 (ΦΕΚ 2422/2007) ΚΥΑ ∆ικαιοσύνης και Οικονοµίας-

Οικονοµικών σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 του Ν. 3919/2011 
• το σχετικό αίτηµα δαπάνης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Αναθέτει στους δικηγόρους Μισόβουλο Ιωάννη µε Α.Μ. ∆.Σ.Χ. 68/1968 και Μισόβουλο   
Κωνσταντίνο µε Α.Μ. ∆.Σ.Χ. 213/2010, από κοινού ή κεχωρισµένως, τη διευθέτηση εξωδίκως 
και δικαστικώς των υποθέσεων εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην εδαφική 
περιφέρεια του ∆ήµου Ψαρών 

2. Σε ότι αφορά στην αµοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου, αυτή θα είναι η προβλεπόµενη από τον 
Κώδικα περί ∆ικηγόρων του Ν. 4194/2013 ΦΕΚ 208/27-09-2013) και την τροποποίησή του µε 
το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/06-11-2013).Θα καταβληθεί δε στο δικηγόρο, µε τη προσκόµιση 
πίνακα αµοιβής και απόδειξης παροχής υπηρεσιών, καθώς και παραστατικών που θα αφορούν 
στη συγκεκριµένη δαπάνη (άρθρο 281 Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006). Στον 
πίνακα αµοιβής θα αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο πληρεξούσιος 
δικηγόρος, καθώς και η συγκεκριµένη αµοιβή για έκαστη ενέργεια. 

3. Εγκρίνει το υπ’αρ. Α/Α 178 Αίτηµα ∆απάνης. 
4. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση ποσού 400,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6111. 

του σκέλους των εξόδων µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 προκειµένου να διευθετήσει εξωδίκως και δικαστικώς 
τις υποθέσεις εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου 
Ψαρών 

5. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στον προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος 
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση του σχεδίου Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης και την σύνταξη της αντίστοιχης βεβαίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
66-68 του Ν. 4270/2014 και της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016. 

6. Εξουσιοδοτεί το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Παπαµιχάλη Ιωάννη για την υπογραφή 
της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  84/2017 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Υπογραφή 

Τα Μέλη 
 

Υπογραφές 
Ακριβές Απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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