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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 44/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 7ης/2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαύδου
Στην Γαύδο σήμερα, την Τετάρτη 13-11-2019 και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γαύδου
συνήλθε σε 7η τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την 758/08-11-2019
πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 και 75 του
Ν.3852/10 όπως ισχύει, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 4ο : Ανάθεση της υπόθεσης υπεξαίρεσης στο Δήμο Γαύδου σε δεύτερο πληρεξούσιο
δικηγόρο, για την παράστασης πολιτικής αγωγής υπέρ του ∆ήµου στην εκδίκαση της υπόθεσης στο
Εφετείο Χανίων την 5-12-2019 και σε οποιαδήποτε τυχόν επανάληψη, εξουσιοδότηση αυτού και
καθορισµός της αµοιβής του.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν στην
συνεδρίαση τα πέντε (5) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Στεφανάκη Μανωλία

Καλλινίκου Ευαγγελία

2. Μπαλαμπάκης Γεώργιος

Βογιατζής Βασίλειος

3. Λαμπάκης Μιχαήλ
4. Μαραβελάκης Σταύρος
5. Παπαδάκης Γεώργιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής, την Δήμαρχο Στεφανάκη
Μανωλία.
Εισηγούμενη το 4ο θέμα της συνεδρίασης η Πρόεδρος είπε τα εξής:
Με την περίπτωση ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, 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
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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 281 του ΚΔΚ.
Όπως γνωρίζετε την 5η Δεκεμβρίου 2019 εκδικάζεται, μετά από δύο έως σήμερα αναβολές, η
υπόθεση της υπεξαίρεσης στο Δήμο μας. Η

υπόθεση έχει ήδη ανατεθεί στο δικηγόρο Χανίων κ.

Φρατζεσκάκη για να παραστεί ως πολιτική αγωγή κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο. Ο κ.
Φρατζεσκάκης ήταν

δικηγόρος του Δήμου μας στην εκδίκαση της υπόθεσης στον Α΄ βαθμό. Προς

επίρρωση των δικαιωμάτων του δήμου, σύμβουλοι των δύο παρατάξεων της αντιπολίτευσης έθεσαν θέμα
να οριστεί ένας ακόμα δικηγόρος ως πολιτική αγωγή στην εκδίκαση της υπόθεσης τη συγκεκριμένη
ημερομηνία ή τυχόν επανάληψή της.
Οι κ.κ. Μπαλαμπάκης και Μαραβελάκης θέτουν ως προτεραιότητα την εύρυθμη λειτουργία του
δημοτικού συμβουλίου. Διατύπωσαν την άποψη ότι θα ήθελαν να γνωρίζουν τους λόγους και τα
επιχειρήματα των συμβούλων που υπέβαλαν το συγκεκριμένο αίτημα. Όμως δεν παρευρίσκεται στη
συνεδρίαση κανένας από αυτούς που ζήτησαν τη λήψη της απόφασης ούτε κατέθεσαν εισήγηση στην Ο.Ε.
για αιτιολόγηση γιατί πρέπει να επιβαρυνθεί ο δήμος τη νέα επιπλέον δαπάνη και συνεπώς καταψηφίζουν
το αίτημα.
Επιπλέον, η πρόεδρος είπε ότι η άποψή της είναι ότι ο κ. Φρατζεσκάκης γνωρίζει την υπόθεση από
τον Α΄ βαθμό, είμαστε ευχαριστημένοι από τη δουλειά του και δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε οικονομικά το
Δήμο. Η υπόθεση έχει ήδη φτάσει στο ακροατήριο αλλά αναβλήθηκε δύο φορές και δεν είχε τεθεί θέμα
ορισμού δεύτερου δικηγόρου. Ο δεύτερος δικηγόρος όχι μόνο δεν έχει να προσφέρει τίποτα περισσότερο
στην εκδίκαση της υπόθεσής αλλά αντίθετα θα επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα το ταμείο του δήμου που ήδη
έχει επιβαρυνθεί τα μέγιστα από αυτήν την υπόθεση. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε
την επιστροφή στο πολύπαθο ταμείο του δήμου τα χρήματα που υπεξαιρέθηκαν και την αποκατάσταση της
οικονομικής ζημιάς και όχι οι επιπλέον περιττές σπατάλες. Με την άποψη της προέδρου τάχθηκε ο
Δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαδάκης Γεώργιος. Ο κ. Λαμπάκης Μιχάλης είπε ότι συμφωνεί να οριστεί
δεύτερος δικηγόρος.
Καλούμαστε να ψηφίσουμε για την ανάθεση της υπόθεσης υπεξαίρεσης στο Δήμο Γαύδου σε
δεύτερο πληρεξούσιο δικηγόρο, για την παράστασης πολιτικής αγωγής υπέρ του ∆ήµου στην εκδίκαση της
υπόθεσης στο Εφετείο Χανίων την 5-12-2019 και σε τυχόν επανάληψη
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
• Την εισήγηση της Προέδρου
• Το άρθρο 103 (παρ. 1 θ΄) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)
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• Την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/19 εδάφιο ιθ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 44/ 2019
Αρνητικά, δηλαδή να μην αναθέσει την υπόθεση υπεξαίρεσης στο Δήμο Γαύδου σε δεύτερο
πληρεξούσιο δικηγόρο, -παράστασης πολιτικής αγωγής υπέρ του ∆ήµου- στην εκδίκασή της στο
Εφετείο Χανίων την 5-12-2019 και σε τυχόν επανάληψη, γιατί τέτοια ενέργεια δεν είναι προς το
συμφέρον του Δήμου. (4 ΟΧΙ-1 ΝΑΙ)
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Λαμπάκης Μιχαήλ.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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