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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιε εδ. α του ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή έχει
δικαίωμα με απόφασή της να αναθέτει κατ’ εξαίρεση σε δικηγόρο τον χειρισμό υποθέσεων, όταν
πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρές και ειδικής φύσης υποθέσεις που το συμφέρον του νομικού προσώπου
επιβάλλει την ανάθεσή τους σε δικηγόρους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία ή όταν, λόγω
συνδρομής σοβαρού κωλύματος, οι υπηρετούντες με έμμισθη εντολή δικηγόροι αδυνατούν να
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, καθόσον οι σχετικές δαπάνες, συντελώντας στην αποτελεσματικότερη
λειτουργία και εκπλήρωση των σκοπών του νομικού προσώπου, θεωρούνται λειτουργικές. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση επιτρεπτής ανάθεσης εντολής σε δικηγόρο (αδυναμία εκτέλεσης καθηκόντων
από τους υπηρετούντες με έμμισθη εντολή δικηγόρους) εντάσσεται και η περίπτωση που οι
προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, ή μέρος αυτών, δεν έχουν πληρωθεί, καθόσον συντρέχει, και τότε,
αντικειμενική αδυναμία κάλυψης των αναγκών του νομικού προσώπου από τους δικηγόρους με έμμισθη
εντολή. Έτσι, και κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την πλήρωση των οργανικών αυτών θέσεων, το
οποίο, όμως, δεν μπορεί να ξεπερνάει τον εύλογο, κατά περίπτωση, χρόνο, είναι επιτρεπτή η παροχή
εντολής σε δικηγόρο για τη διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων του νομικού προσώπου (Πράξη 181/2011Τμήμα Ι Ε.Σ.).
Στις περιπτώσεις ανάθεσης για ιδιαίτερα σοβαρές και ειδικής φύσης υποθέσεις που απαιτούν
δικηγόρους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.
Β) Με την υπ’αριθμ 195/23-1-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης
ύψους 200,00€, σε βάρος του ΚΑ 00.6111.001, με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»,
προκειμένου να οριστεί δικηγόρος για την παράστασή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βέροιας, κατά την
εκδίκαση της αγωγής του Γεωργίου Παπαστεργίου κατά του Δήμου Βέροιας, στις 5/3/2019 καθώς και σε
κάθε μετ’ αναβολή ή μετά από ματαίωση συζήτηση, καθώς την υπόθεση, που αφορά την καταβολή
δώρων Χριστουγέννων κλπ. στον ανωτέρω νομικό σύμβουλο του Δήμου, δεν μπορεί να αναλάβει
κάποιος από τους δικηγόρους που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Βέροιας, για
λόγους αμεροληψίας και ιδίου όφελους.
Γ) Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε να ανατεθεί στο Δικηγόρο Βέροιας Θεόφιλο Παπαδόπουλο
να συγκεντρώσει από την υπηρεσία όλα τα έγγραφα που απαιτούνται και να υποστηρίξει ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Βέροιας, στις 5/3/2019 και σε κάθε μετ’αναβολή ή μετά από ματαίωση συζήτηση, τις
θέσεις του Δήμου Βέροιας, στην ανωτέρω αγωγή που έχει ασκήσει ο Γεώργιος Παπαστεργίου κατά του
Δήμου Βέροιας και παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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