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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 26 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
– ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Στο Δίστομο, σήμερα, Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00, στο Δημοτικό
Κατάστημα Διστόμου του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, συνήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 1854/27-2-2014
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα
της ημερήσιας διάταξης:
5Ο ΘΕΜΑ (εκτός ημερησίας): «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τον
χειρισμό υπόθεσης του Δήμου»
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2) ΛΟΥΚΑ ΜΠΕΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥ
3) ΜΠΕΖΕΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5) ΠΑΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΒΑΡΣΑΜΗ – ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Λαγογιάννης Χαράλαμπος, υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ: 5ο της εκτός ημερησίας διάταξης
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 26
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε το 5ο θέμα της εκτός ημερήσιας
διάταξης στην Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη τα εξής:
«Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η
Οικονομική Επιτροπή 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, μόνο 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.Δ.Κ.
Η εκκρεμής υπόθεση του Δήμου για την οποία είναι απαραίτητη η πρόσληψη
δικηγόρου είναι η εξής:


Νομικό χειρισμό στις υποθέσεις α. Λεμονή και β. Καραγιλάνη ΕΠΕ για την αίτηση
ανάκλησης κατά πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου.

Έπειτα από έρευνα που έγινε, κατάλληλη δικηγόρος για να αναλάβει την συγκεκριμένη
υπόθεση κρίνεται ο δικηγόρος Λιβαδειάς κ. Τσάγκας Ηρακλής.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.»
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της


Την εισήγηση του προέδρου



την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 3
του άρθρου 281 του Ν.3463/06
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Το γεγονός ότι η ανωτέρω υπόθεση αποτελεί ζήτημα μεγάλης σημασίας για το
Δήμο μας και απαιτείται η πρόσληψη ενός δικηγόρου ο οποίος διαθέτει
εξειδικευμένη γνώση στα συγκεκριμένα ζητήματα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει τον δικηγόρο Λιβαδειάς κ. Τσάγκα Ηρακλή ως πληρεξούσιο για τον
χειρισμό της ανωτέρω υπόθεσης.
Ο καθορισμός της αμοιβής της θα γίνει κατά τα οριζόμενα από τον νόμο και η
δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6111.001 του Προϋπολογισμού του έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Οικονομάκης Παναγιώτης

1. Βαλαούρας Νικόλαος
2. Λουκά – Μπελίτσα Παναγιού
3. Μπεζεντές Γεώργιος
4. Παπαϊωάννου Στέφανος
5. Πάστρας Ιωάννης
Πιστό απόσπασμα
Δίστομο,
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Πατσαντάρας

