ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης/16-02-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 11/2022
ΘΕΜΑ:

Καθορισμός ύψους αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό
ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου,
απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιθ Ν
3852/2010)

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 16 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα
20:00, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική
και μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του
άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις
διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-032020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.
643/24.09.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την
οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για
τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.
500/11-02-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τράντα Ιωάννα
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Μανώλας Αριστείδης
17 Γκαμπράνη Ειρήνη

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μυλωνά Κατίνα
Μύρος Δημήτριος
2 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
Παπανδρίτσα Μαρία
3 Τζάτσου Βάϊα
Κουκάλης Ζήνων
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού
Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
2
Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
3
Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος προχώρησε τη συνεδρίαση με το 5ο θέμα (1ο έκτακτο)
της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Στεργίου, ο οποίος
ανέφερε τα εξής:
Με την περίπτωση ιθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 ορίζεται, ότι με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 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 ΚΔΚ.
Με την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι:
«Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν
ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή
εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του
κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η
σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών
τους.»
Στην υπ’αριθμ. 88/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού,
αποφασίστηκε η χορήγηση εντολής εκπροσώπησης του Δήμου Βελβεντού ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την διαδικασία της ενδοδικαστικής
συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς της από 3/8/2020 αγωγής (με αριθμό
έκθεσης κατάθεσης ΑΓ341/4.8.2020) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Στην ίδια απόφαση ο Δήμος Βελβεντού αναθέτει στο δικηγόρο Κοζάνης, κο
Απόστολο Γράβα (ΑΜ 236) την παροχή γνωμοδότησης για τον εξώδικο
συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Βελβεντού και της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε σχέση με
την επίδικη διαφορά, όπως περιγράφεται στην εκκρεμή αγωγή της (ΑΓ341/04-082020) στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά των Δήμων Βελβεντού και
Σερβίων.
Η αμοιβή του ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α’
208/27-9-2013) κώδικας δικηγόρων» και το ύψος της θα καθοριστεί μετά από
έγγραφη συμφωνία με το Δήμο.

Ο δικηγόρος Κοζάνης κ. Γράβας Απόστολος, πρότεινε ως αμοιβή του για το
χειρισμό της ανωτέρω υπόθεσης το ποσό των 3.720 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.). Η αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α.
00.6111.01 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Βελβεντού.
Επειδή αφενός η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και
απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία, αφετέρου η ως άνω αμοιβή δεν
υπερβαίνει τα εύλογα όρια, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το ύψος
της αμοιβής του δικηγόρου κ. Γράβα Απόστολου, ποσού 3.720 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/06.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.

Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου κ. Γράβα Απόστολου, στον οποίο
ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση ο εξωδικαστικός
χειρισμός της υπόθεσης της αγωγής της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά των
Δήμων Βελβεντού και Σερβίων, στο ποσό των 3.720,00 €.

2.

Η αντιμετώπιση της ως άνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 00.6111.01
του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Βελβεντού.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2022

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 17 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Μαλλού Βάϊα

