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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  736 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ              
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/2020 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/2020  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαύδου 

  

  Στην Γαύδο  σήμερα, την Δευτέρα 06-04-2020 και ώρα από 08:30 έως 09:30 π.μ  στο Δημοτικό Κατάστημα του 

Δήμου Γαύδου συνήλθε σε 4η κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία λόγω των 

κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  

πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς,  ύστερα από την  311/03-04-2020 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 3ο : 
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2020 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον «Ορισμό Δικηγόρου» 

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

1. Στεφανάκη Μανωλία 1. Καλλινίκου Ευαγγελία 

2. Μπαλαμπάκης Γεώργιος 2.    Βογιατζής Βασίλειος 

3. Λαμπάκης Μιχαήλ  

4. Μαραβελάκης Σταύρος  

5. Παπαδάκης  Γεώργιος  

Οι αναπληρωτές των απόντων κ.κ.  Λαμπάκης Ευστράτιος και Τσιγωνάκης Εμμανουήλ αν και  νομίμως εκλήθησαν,  

δεν απέστειλαν ψήφο.   

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρόεδρο της Οικονομικής επιτροπής, την Δήμαρχο Στεφανάκη Μανωλία. Οι 

σύμβουλοι ομόφωνα ψήφισαν θετικά και αποφάσισαν ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα (λόγω λήξης 

συμβάσεων ΙΔΟΧ).   

 Η εισήγηση της προέδρου για το 3Ο  θέμα της συνεδρίασης: 

Θέτω υπόψη σας την 3/2020 Απόφαση Δημάρχου (αρ. πρωτ.: 143/12-02-2020) η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ : Ορισμός Δικηγόρου» 
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Η Δήμαρχος Γαύδου 

 Έχοντας υπόψη: 

1)Την παρ. 1α του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, κατά  την οποία ο Δήμαρχος εκπροσωπεί το Δήμο στα  Δικαστήρια και 

κάθε Δημόσια Αρχή  

2)Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ίδιου Νόμου, που ορίζει ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: α) … 

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές, «ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των 

ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά», Το εδάφιο ιγ` αντικαταστάθηκε 

ως άνω με το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 ΦΕΚ Α 241."    …ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και 

για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας 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 απόφαση 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 Κ.Δ.Κ.   

3) Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»: «Όταν δημιουργείται άμεσος και 

προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο 

δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας 

ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση 

της αντίστοιχης επιτροπής».  

4)Ότι η αντίδικος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΪΑ» και τον 

διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Κ. Α.Ε.» που εδρεύει στη Όαση Δήμου Χανίων και η οποία προέκυψε κατόπιν συγχωνεύσεως του 

τέως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  (Ο.Α.ΔΥ.Κ) 

και του τέως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ «Α.ΑΝ.Α.Κ» το οποίο έδρευε στο Ηράκλειο Κρήτης  κατέθεσε κατά του Δήμου Γαύδου την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 17/13-01-2014 Αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων με την οποία ζητά να 

καταβάλλουμε το ποσό των είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξη λεπτών 

(21.475,76€)  ως αμοιβή για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από Μάρτιο του 2004 έως το Δεκέμβριο του 2007.  

5)Το γεγονός ότι ο Δήμος Γαύδου δεν έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2020 με αποτέλεσμα η Οικονομική 

Επιτροπή να αδυνατεί να συγκληθεί για τη λήψη απόφασης διορισμού δικηγόρου. 

6)Ότι τα συμφέροντα του Δήμου Γαύδου θίγονται από τις απαιτήσεις της ενάγουσας Εταιρίας και με την αναβολή λήψης 

της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος των δημοτικών συμφερόντων 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α)  Διαπιστώνουμε το κατεπείγον του ζητήματος.  
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Β) Διορίζουμε πληρεξούσιο  Δικηγόρο του Δήμου Γαύδου,  την Βαγιωνάκη Μερόπη, Δικηγόρο Χανίων με ΑΦΜ 

044685135, με ΑΜ Δ. Συλλόγου Χανίων 163  στην οποίο δίνει τις παρακάτω εντολές και πληρεξουσιότητες :  

Να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων κατά τη διάρκεια της 13ης Φεβρουαρίου 2020 και να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Γαύδου κατά την εκδίκαση της με αριθμό πρωτοκόλλου 17/13-01-2014 Αγωγής. 

Να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη-αντίκρουση και έγγραφα προς το σκοπό της απόρριψης της ως άνω αγωγής και 

γενικά να πράξει παν ότι απαιτείται, ακόμα κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, προκειμένου να αμυνθεί της άνω 

αγωγής.  

Η αμοιβή της άνω δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση Προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων 

θα καθοριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Η  παραπάνω απόφαση να υποβληθεί  προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο άρθρο 58 παρ. 2 του  ν.  3852 / 2012.» 

 

Η υπόθεση εκδικάστηκε την 13/02/2020, κατατέθηκαν για λογαριασμό του Δήμου απόψεις από τη δικηγόρο 

Χανίων Βαγιωνάκη Μερόπη, οι οποίες είναι τη διάθεσή σας.  

Η δικηγόρος Χανίων  Βαγιωνάκη Μερόπη είχε παραστεί σε προηγούμενη ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης 

εκπροσωπώντας το Δήμο και ζητώντας αναβολή, όπως η ίδια μας ενημέρωσε, χωρίς να της έχει γίνει ανάθεση. Για τη 

διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και δεδομένου ότι  η προσφορά της δικηγόρου που κατατέθηκε με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Δήμο είναι 500€ και θεωρείται εύλογη διότι δεν ξεπερνά τα όρια που τίθενται στον 

Πίνακα των αμοιβών των δικηγόρων σε πεντακόσια ευρώ (500,00) εκδόθηκε η παραπάνω  Απόφαση Δημάρχου.  

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. 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. (άρθρο 57 παρ.1 του 

Ν.4194/2013). 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.». 

Από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου έγινε η δέσµευση της πίστωσης του πρ/σµού οικ.έτους 2020 και 

συγκεκριµένα η σχετική Α.Α.Υ είναι η 96/2020, από τον Κ.Α. 00-6111.001.  

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  

1) την εισήγηση της  Προέδρου 

2) Το άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 3852/2012 
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3) το άρθρο 72 παρ. 1ιη και 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 

 και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 3/2020 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε ως πληρεξούσιος  Δικηγόρος του Δήμου 

Γαύδου, η Βαγιωνάκη Μερόπη, Δικηγόρος Χανίων με ΑΦΜ 044685135, με ΑΜ Δ. Συλλόγου Χανίων 163  και να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Γαύδου κατά την εκδίκαση της με αριθμό πρωτοκόλλου 17/13-01-2014 Αγωγής την 13/2/2020. 

Β. Εγκρίνει την αμοιβή της δικηγόρου, στο τελικό ποσό των 500 ευρώ και ψηφίζει ισόποση πίστωση από τον  

Κ.Α. 00-6111.001.του προϋπολογισμού του έτους 2020. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:        ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/ 2020 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

     Ακολουθούν υπογραφές 
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