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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 11/2015

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  85/2015                                              
Στα Ψαρά σήμερα την 23η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα

και  ώρα 11:00  π.μ. η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Ψαρών συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια
συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1553/19-11-2015 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. 

Διαπιστώθηκε  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) Δημητρέλης Νικόλαος (μέλος)
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης (μέλος)
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη(μέλος)
5) Μπεναρδής Γεώργιος (αναπλ.μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  ο  πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Σύμφωνα με το εδάφιο ιε, του άρθρου 72, του Ν3852/2010 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,  μόνο  εφόσον  δεν  έχουν  προσληφθεί
δικηγόροι,  με  μηνιαία  αντιμισθία.  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  και  απαιτούν  εξειδικευμένη  γνώση  ή  εμπειρία.  Στις
περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281του
Κ.,.Κ..»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου   281 του Ν. 3463/06: 
«Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά».
Σας γνωρίζουμε ότι στο δήμο κατατέθηκε αίτηση της κ  Αδελήνη Δέσποινας σχετικά με υπόθεση
οικοπέδου εντός  του οικισμού Ψαρών.  Λόγω της  ιδιαίτερης  σπουδαιότητας του συγκεκριμένου
θέματος - αφού θίγονται άμεσα τα ιδιοκτησιακά και οικονομικά συμφέροντα του δήμου – καθώς
και της πολυπλοκότητας και της εξειδικευμένης νομικής γνώσης που απαιτεί ο χειρισμός αυτού,
κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να ανατεθεί σε δικηγόρο η παροχή γνωμοδότησης επί της ανωτέρω
αίτησης. 

ΘΕΜΑ:  Ανάθεση  πληρεξουσιότητας  σε  δικηγόρο  για  παροχή
γνωμοδότησης σχετικά με την αίτηση της κ. Αδελήνη Δέσποινας.

   ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Φρατζέσκου Αθηνά (μέλος)
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος (Αντιπρόεδρος)
3) Θυριανός Μιχαήλ (μέλος)
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
νόμιμα).

ΑΔΑ: 6ΩΨΘΩΗΧ-ΟΗΩ



Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές
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Επειδή  στο  Δήμο  Ψαρών  δεν  έχει  προσληφθεί  γενικά  δικηγόρος  αλλά  ούτε  και  με  μηνιαία
αντιμισθία, προτείνεται η ανάθεση της γνωμοδότησης στο δικηγόρο Μισόβουλο Κωνσταντίνο με
Α.Μ. Δ.Σ.Χ. 213/2010.
Σύμφωνα με:
• την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
• την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06
Προτείνουμε:
- Την ανάθεση  πληρεξουσιότητας  στο δικηγόρο  Μισόβουλο Κωνσταντίνο με Α.Μ. Δ.Σ.Χ.

213/2010  για  τη  παροχή  γνωμοδότησης  σχετικά  με  την  από  10/9/2015  αίτηση  της  κ.
Αδελήνη Δέσποινας 

- Την ψήφιση και διάθεση της πίστωσης και την έγκριση της δαπάνης ποσού 100,00 € που
αφορά στην αμοιβή του δικηγόρου Μισόβουλο Κωνσταντίνο με Α.Μ. Δ.Σ.Χ. 213/2010 για
την γνωμοδότηση επί της από 10/9/2015 αίτησης της κ. Αδελήνη Δέσποινας στον ΚΑ 00-
6111. με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του δήμου
έτους 2015. 

- Την έγκριση της υπ΄αρ. Α/Α 161 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης .
- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την άνω εισήγηση και έλαβε υπόψη της:
 την περίπτωση ιε και ε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06
 το γεγονός ότι στο δήμο δεν έχει προσληφθεί γενικά δικηγόρος αλλά ούτε και με μηνιαία

αντιμισθία 
 την από 10/9/2015 αίτηση της κ. Αδελήνη Δέσποινας
 τον προϋπολογισμό του δήμου έτους 2015

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Την ανάθεση  πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την από
10/9/2015 αίτηση της κ. Αδελήνη Δέσποινας στο δικηγόρο Μισόβουλο Κωνσταντίνο με Α.Μ.
Δ.Σ.Χ. 213/2010  .

2) Σε  ότι  αφορά  στην  αμοιβή  του  πληρεξούσιου  δικηγόρου,  αυτή  θα  είναι  η  κατώτερη
προβλεπόμενη από τον Κώδικα δικηγορικής αμοιβής και από την υπ’ αρ. 1117864/07-12-2007
(ΦΕΚ 2422/2007)  ΚΥΑ Δικαιοσύνης  και  Οικονομίας-Οικονομικών.  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  Δήμων 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) Την έγκριση και διάθεση ποσού  100,00  ευρώ σε βάρος του  ΚΑ 00-6111.  με τίτλο «Αμοιβές
νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, για την αμοιβή
του πληρεξούσιου δικηγόρου.

4) Την έγκριση της υπ΄αρ. Α/Α 161 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
5) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  85/2015
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: 6ΩΨΘΩΗΧ-ΟΗΩ
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