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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης/22-10-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 8/2019
Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο να επιληφθεί υπόθεση του Δήμου
Βελβεντού σχετικά με παροχή γνωμοδότησης για το θέμα
αντιστήριξης και ενδεχόμενης μεταφοράς μνημείου στον οικισμό
Καταφυγίου.
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 22η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα
της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 289/17-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Κωνσταντίνος Κουρτέλης, Αντιδήμαρχος
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τσέγκος Νικόλαος
7 Τέτος Νικόλαος
ΘΕΜΑ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του
Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 σε συνδυασμό µε την περίπτωση ιβ και ιε της παρ.1 του
άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 περίπτωση ιζ, ιη και ιθ
του άρθρου 3 του Ν.4623/19 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την
υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από
αυτά. Μπορεί επίσης να 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. Μπορεί επίσης να αναθέτει την
παροχή γνωμοδοτήσεων, µόνον 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, 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 Κ.∆.Κ..
Με το από 3/10/2019 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Καταφυγίου
Πούλιου Αθανασίου ζητείται από το Δήμο να αποφασίσει για την ανάγκη αντιστήριξης
υπάρχοντος μνημείου στο κέντρο του οικισμού Καταφυγίου. Αιτείται επιπλέον ο

Πρόεδρος της Κοινότητας Κατάφυγίου και την μεταφορά του εν λόγω μνημείου εν
ευθέτω χρόνω, σύμφωνα με αίτηση του δημότη Αθανασίου Κατσιούλη – φερόμενου
σήμερα ως ιδιοκτήτη του χώρου όπου εδράζεται το μνημείο-κατά δήλωσή του και
σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε, θέμα για το οποίο συμφωνεί ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Καταφυγίου.
Επειδή το θέμα χρήζει νομικής διερεύνησης ώστε να αποφευχθεί η λήψη
απόφασης που θα δημιουργεί κεκτημένα υπέρ του αιτούντος ιδιώτη κ. Κατσιούλη
Αθανασίου εις βάρος του Δήμου, προτείνεται η ανάθεσή του προς διερεύνηση και
παροχή γνωμοδότησης σε δικηγόρο.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι να ανατεθεί η υπόθεση στο δικηγόρο Γιάννη
Θεοφύλακτο του Γαβριήλ (ΑΜ 328) δικηγόρο Κοζάνης, να επιληφθεί την υπόθεση
αυτή, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, ο οποίος µετά από
συνεννόηση αποδέχθηκε. Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Ειδικότερα να παράσχουμε την εντολή και την πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο να
προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου Βελβεντού καταθέτοντας προτάσεις, τα
απαιτούμενα έγγραφα και ό,τι χρειαστεί για το χειρισμό της υπόθεσης. Η παρούσα
εντολή παρέχεται στον ως άνω δικηγόρο ενόψει της σημασίας της υποθέσεως για τα
συμφέροντα του δήμου µας, αφετέρου δε της ιδιαίτερης γνώσης και εμπειρίας του στα
αντικείμενα αυτά. Η αμοιβή του ορίζεται σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο ν. 4194/2013
(ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013) κώδικας δικηγόρων ».
Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
Α. Την παροχή
εντολής και την πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Γιάννη
Θεοφύλακτο του Γαβριήλ (ΑΜ 328) δικηγόρο Κοζάνης να προασπίσει τα
συμφέροντα του Δήμου Βελβεντού καταθέτοντας προτάσεις, τα απαιτούμενα έγγραφα
και ό,τι χρειαστεί για το χειρισμό της υπόθεσης. Η παρούσα εντολή παρέχεται στον ως
άνω δικηγόρο ενόψει της σημασίας της υποθέσεως για τα συμφέροντα του δήμου µας,
αφετέρου δε της ιδιαίτερης γνώσης και εμπειρίας του στα αντικείμενα αυτά.
Η αμοιβή του ορίζεται σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α’
208/27-9-2013) κώδικας δικηγόρων ».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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