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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  882 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ              
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  42/2019 
 

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 7
η
 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 2

ο
 : Διόρθωση της υπ΄ αρ. 38/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γαύδου 

(ΑΔΑ: 9ΣΚ5Ω9Κ-0ΧΞ) 

 
   

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 2
ο
  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 

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, 
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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.  

Δυνάμει της με αρ. 38/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γαύδου (ΑΔΑ: 9ΣΚ5Ω9Κ-

0ΧΞ) ανατέθηκε στην Δικηγόρο Αθηνών Σοφία Ξενάκη με ΑΜ ΔΣΑ 27201 η εκπροσώπηση του Δήμου 

ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Ελάσσονα Ολομέλεια (Δεύτερη Σύνθεση) κατόπιν της άσκησης 

αναιρέσεως του Στεφάνου Μπικογιαννάκη κατά της υπ’ αρ. 0292/2016 απόφασης του VII Τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Επειδή στην ανωτέρω απόφαση εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι ανατέθηκε  στην Δικηγόρο Αθηνών 

ΑΜΔΣΑ 27201 Ξενάκη Σοφία η παράσταση πολιτικής αγωγής από μέρους του Δήμου Γαύδου στην 

εκδίκαση της έφεσης του Στ.Μπικογιαννάκη κατά της απόφασης του καταλογισμού από την επιθεωρήτρια 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αθηνών, με την παρούσα, διορθώνουμε την άνω απόφαση ως εξής:  

Ανατίθεται στην Δικηγόρο Αθηνών Σοφία Ξενάκη με ΑΜ ΔΣΑ 27201 η εκπροσώπηση του Δήμου 

ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Ελάσσονα Ολομέλεια (Δεύτερη Σύνθεση) κατόπιν της άσκησης της 

από 13-05-2016 και με αριθμό στο σχετικό βιβλίο Δικογράφων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 958/2016 αίτησης 

αναιρέσεως του Στεφάνου Μπικογιαννάκη κατά της υπ’ αρ. 0292/2016 απόφασης του VII Τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κατάθεση σχετικού υπομνήματος και σχετικών εγγράφων, η λήψη επικυρωμένων ή 

μη αντιγράφων, κατά τη δικάσιμο της 08/01/2020 και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο. 

Το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων για την παράσταση της άνω δικηγόρου 

ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέρχεται σε: Ονομαστική αξία: 395,00 € ΦΠΑ 24% = 94,80 Κατάθεση 

υπομνήματος = 268,00 € ΦΠΑ 24% = 64,32 Σύνολο συμπ. ΦΠΑ = 822,12 € και έχει ήδη εκδοθεί σχετικό 

τιμολόγιο.   

Καλούμαστε να ψηφίσουμε για την διόρθωση της υπ΄αριθμ. 38/2018 Απόφασης όσον αφορά το 

βαθμό και το δικαστήριο εκδίκασης της εν λόγω υπόθεσης και να εγκρίνουμε την`αμοιβή της δικηγόρου 

όπως αναφέρθηκε.  

 

 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)  

• 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  ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 42/ 2019 

 

ΑΔΑ: ΨΑΝΡΩ9Κ-Λ5Ι



3 

 

1)Διορθώνεται η υπ΄αριθμ. 38/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ανατίθεται στην 

Δικηγόρο Αθηνών Σοφία Ξενάκη με ΑΜ ΔΣΑ 27201 η εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Ελάσσονα Ολομέλεια (Δεύτερη Σύνθεση) κατά την εκδίκαση της αίτησης 

αναίρεσης του Στέφανου Μπικογιαννάκη  κατά τη δικάσιμο της 08/01/2020 και σε κάθε μετ΄ αναβολή 

δικάσιμο. 

2)Εγκρίνεται το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων για την παράσταση της άνω 

δικηγόρου ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο ανέρχεται σε: Ονομαστική αξία: 395,00 € ΦΠΑ 

24% = 94,80 Κατάθεση υπομνήματος = 268,00 € ΦΠΑ 24% = 64,32 Σύνολο συμπ. ΦΠΑ = 822,12 € 

και έχει ήδη εκδοθεί σχετικό τιμολόγιο.   

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Ακολουθούν υπογραφές 
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