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Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ιγ του Ν.3852/2010, η Οικονομική
Επιτροπή «αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά», ενώ με την παρ. 1ιε εδ. α του
ιδίου άρθρου, 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 181/2011-Τμήμα 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.

Τέλος, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική
αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι
θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων (παρ.3 του άρθρου 72
του ν.3852/2010).

Β) Με την αριθμ 16/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η
παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος «Λήψη απόφασης και προσδιορισμός
ενεργειών μετά την έκδοση της αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ 194/Β΄)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ.Χουλιαράκη», ενώ με την αριθμ.
69/2019 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την άσκηση αίτησης ακύρωσης και
αίτησης αναστολής εκτέλεσης της αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 απόφασης του
αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών, ενώπιον του ΣΤΕ.

Με τη από 22/2/2019 γνωμοδότησή του, ο Δικηγόρος του Δήμου κ. Παπαστεργίου,
προτείνει την ανάθεση της ανωτέρω υπόθεσης στον δικηγόρο της ΚΕΔΕ κ. Πάνο Ζυγούρη,
για καλύτερη υποστήριξη της υπόθεσης, λόγω της μεγάλης του εξειδίκευσης και εμπειρίας
στο αντικείμενο, ενώ με την αριθμ 349/28-2-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 2.444,04€ σε βάρος του ΚΑ:00.6111.001 με τίτλο
«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».

Γ) Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αναθέσει στον
Δικηγόρο της ΚΕΔΕ κ. Πάνο Ζυγούρη, να ασκήσει ενώπιον του ΣΤΕ, αίτηση ακύρωσης και
αίτησης αναστολής εκτέλεσης της αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 απόφασης του
αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών, καθώς και να παραστεί κατά την εκδίκασή τους και σε κάθε



μετ’ αναβολή ή μετά από ματαίωση συζήτησή τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ


