
                                                                                                                                                      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αρ. πρωτ.:   887                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ     

 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 65 

                                             

Από το Πρακτικό της 21ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου. 

ΘΕΜΑ 5ο :«Η από 25/09/2019 αγωγή ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων του κ. 

Ζαχαρόπουλου κατά του Δήμου Γαύδου. Ορισμός δικηγόρου » 

Στη Γαύδο σήμερα την 19η  του μηνός Δεκεμβρίου  2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 πμ, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γαύδου 

(στην Καραβέ), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 861/15-12-2019, πρόσκληση της Προέδρου του, που 

επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  13 μελών παραβρέθηκαν 

στη συνεδρίαση 10 και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                                                                ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                            ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ      ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. 

ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. 

ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                                          

 Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η Δήμαρχος  Στεφανάκη Μανωλία. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον 

γραμματέα ΔΣ, Εμμ, Τσιγωνάκη. Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η Δήμαρχος  Στεφανάκη Μανωλία.  

Η  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, δίνοντας το λόγο στη δήμαρχο για να εισηγηθεί το θέμα: 
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Το θέμα αρχικά συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία απεφάσισε να το παραπέμψει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο λόγω της σοβαρότητάς του. Τα περισσότερα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δε συμμετείχαν 

στη σύνθεση του Δ.Σ. την προηγούμενη δημοτική περίοδο και ο Δήμος Γαύδου δεν διαθέτει οργανωμένες 

υπηρεσίες για να εισηγηθούν το θέμα.   

Στις 09/10/2019 μας κοινοποιήθηκε Αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων του Ηλία Χρ. 

Ζαχαρόπουλου εργολήπτη ΕΔΕ, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Κωνσταντινίδη 27, Ηράκλειο, με ΑΦΜ 042952615 

Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου κατά του Δήμου Γαύδου (Αρ. Πρωτ.:ΜΤΝ291/27-9-2019) με την οποία ζητά να του 

καταβάλουμε το ποσό των 59.510,29€, πλέον απαιτείται ο αναλογούν ΦΠΑ, ο οποίος θα καταβληθεί μετά 

την έκδοση του σχετικού τιμολογίου έντοκα από την επομένη της παραδόσεως του έργου «Αποπεράτωσης 

γεώτρησης στην θέση Καστρί» ήτοι την 10/3/2015 μέχρι την πλήρη εξόφληση και επικουρικά από την 

επίδοση της παρούσας μέχρι την πλήρη εξόφληση (συνημμένα η Αγωγή). Το εν λόγω έργο τού ανατέθηκε 

την 16/1/2015 με άτυπη σύμβαση και χωρίς σύνταξη εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης.  

Στη συνέχεια, με αίτησή του ζητά την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης προκειμένου να εκκαθαριστεί γρήγορα 

η μεταξύ μας διαφορά και προτίθεται να παραιτηθεί από το σύνολο των τόκων επί του παραπάνω ποσού, 

επιπλέον προσφέρει και έκπτωση ποσοστού 10% επί του αιτούμενου κεφαλαίου της Αγωγής.   

Σε προθεσμία εκατό ημερών η οποία εκπνέει την 05/01/2020 (και καθώς η ημέρα αυτή και η επομένη είναι 

εξαιρετέες η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την 07/01/2020), ο Δήμος Γαύδου πρέπει να καταθέσει 

προτάσεις και σχετικά έγγραφα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων. 

Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία, η προφορική σύμβαση μεταξύ ΟΤΑ και ιδιώτη ακόμη και εάν επιδιώκει 

δημόσιο σκοπό δεν έχει χαρακτήρα διοικητικής συμβάσεως, αλλά συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου και ως εκ 

τούτου, η ένδικη αξίωση που απορρέει από τη συγκεκριμένη σύμβαση, ανήκει στη δικαιοδοσία των 

πολιτικών δικαστηρίων. Επίσης, το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού μετά την επικύρωσή του με την πράξη 

του Προεδρεύοντος του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αποτελεί εκτελεστό τίτλο κατ' άρθρο 904 παρ. 2 του 

Κ.Πολ.Δ. και, συνιστά νόμιμο και πλήρες δικαιολογητικό με το οποίο αποδεικνύεται η επίδικη.  

Ο Δήμος Γαύδου δεν διαθέτει Νομική για το χειρισμό της υπόθεσης και Τεχνική Υπηρεσία για να 

πιστοποιήσει το έργο και δεν μπορούμε με ιδία μέσα να γνωμοδοτήσουμε και να χειριστούμε την υπόθεση. 

Η συνημμένη της Αγωγής πιστοποίηση των εργασιών υπογράφεται από συνταξιούχο γεωλόγο  η οποία δεν 

μπορεί να αποτελέσει  de facto  εξασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου.   

Συνεπώς, φρονώ ότι απαιτείται αρχικά, ο διορισμός δικηγόρου  για το χειρισμό της υπόθεσης 

γιατί πρόκειται για ζήτημα που έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί 

εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.  

Σε τέτοιες  περιπτώσεις, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 281 του ΚΔΚ, δηλαδή 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: 
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«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.». 

Κατόπιν έρευνας αγοράς, κατατέθηκε προσφορά στις 02/12/2019 από δικηγορικό γραφείο  

Χανίων και συγκεκριμένα από το γραφείο (Μανώλης Παπαδομανωλάκης, Γιάννης Τρικοίλης και Ελλάδα 

Μουρατίδη).  Η αμοιβή και δαπάνη για την κατάρτιση, κατάθεση,  προτάσεων, προσθήκης αντίκρουσης 

και παράσταση στην ορισθησόμενη δικάσιμο, ανέρχεται σε οκτακόσια ευρώ (800,00) πλέον ΦΠΑ 24%. 

Στην παραπάνω τιμή δεν περιλαμβάνονται άσκηση και συζήτηση ενδίκων μέσων, κλπ περαιτέρω. 

Από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου έγινε η δέσµευση της πίστωσης του πρ/σµού 

οικ.έτους 2019 από τον Κ.Α. 00-61111.001.  

 

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  

1) την εισήγηση της  Δημάρχου 

2) το άρθρο 72 παρ. 1ιη και 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 

 και μετά από διαλογική συζήτηση,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Αναθέτει στο δικηγορικό γραφείο Μανώλης Παπαδομανωλάκης, Γιάννης Τρικοίλης και Ελλάδα 

Μουρατίδη την κατάρτιση, κατάθεση,  προτάσεων προσθήκης αντίκρουσης και παράσταση στην 

ορισθησόμενη δικάσιμο, μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων του κ. Ζαχαρόπουλου κατά του Δήμου 

Γαύδου. 

Β. Εγκρίνει την αμοιβή της δικηγόρου, στο τελικό ποσό των 800 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ως εύλογη διότι 

δεν ξεπερνά τα όρια που τίθενται στον Πίνακα των αμοιβών των δικηγόρων και ψηφίζει ισόποση 

πίστωση από τον Κ.Α. 00-61111.001.του προϋπολογισμού του έτους 2019. 

.       Η παραπάνω απόφαση πήρε α.α 65 / 2019 

Η Πρόεδρος                              Ο Γραμματέας                                         Τα μέλη  

                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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