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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Αρηζ. Αποθ. 8/2021
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 3ες /20-01-2021 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής
Επηηροπής ηοσ Δήκοσ Ζαθύλζοσ.
ΘΕΜΑ: «Ορηζκός δηθεγόροσ γηα ηελ έθεζε ηοσ Μαρίλοσ Δεκεηρίοσ θ.ι.π.
θαηά ηες 22/2020 απόθαζες ηοσ Εηρελοδηθείοσ Ζαθύλζοσ»
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 20ε Ηαλνπαξίνπ 2021 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10.00 π.κ.
ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε
ηειεδηάζθεςε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζκ. πξση. 854/15-01-2021 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα
κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα έμη (6), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- Καθνιύξεο ηαύξνο
3.- πίλνο Νηθήηαο
4.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
5.- Καξαθάο σηήξηνο
6.- Ξέλνο Αλδξέαο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
2.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
3.- Κόθιαο Φώηηνο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα, δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. Α. Μαξηλάθεο πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2 νπ ζέκαηνο
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5 νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο
Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Ορηζκός δηθεγόροσ γηα ηελ έθεζε ηοσ Μαρίλοσ Δεκεηρίοσ θ.ι.π. θαηά ηες
22/2020 απόθαζες ηοσ Εηρελοδηθείοσ Ζαθύλζοσ» ζέηεη ππόςε ζρεηηθή εηζήγεζε
ηεο Ννκηθήο πκβνύινπ θ. νθίαο Φσηνπνύινπ ε νπνία έρεη σο θάησζη:
Λακβάλνληαο ππόςε όηη
Α) Γπλάκεη ηνπ αξ. 72 Ν. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο), όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη, κε ηνλ Ν. 4555/2018 (Πξόγξακκα Κιεηζζέλεο) πξνβιέπνληαη θαη νξίδνληαη νη
αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα
1. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη όξγαλν παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο:
ηε) απνθαζίδεη γηα ηελ πξόζιεςε πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ θαη γηα ηελ αλάθιεζε ηεο
πιεξεμνπζηόηεηάο ηνπ, ζε όζνπο δήκνπο, είηε δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη, κε
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κεληαία αληηκηζζία, είηε απηνί πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί δελ έρνπλ δηθαίσκα λα
παξίζηαληαη ζε αλώηαηα δηθαζηήξηα.
Μπνξεί επίζεο λα αλαζέηεη ηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, κόλν εθόζνλ δελ έρνπλ
πξνζιεθζεί δηθεγόξνη, κε κεληαία αληηκηζζία. Με απόθαζή ηεο είλαη δπλαηή, θαη’
εμαίξεζε, ε αλάζεζε ζε δηθεγόξν, εμώδηθνπ ή δηθαζηηθνύ ρεηξηζκνύ, αλά ππόζεζε,
δεηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ θαη
απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε ακνηβή ηνπ
δηθεγόξνπ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Κ.Γ.Κ..
Β) ύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ ηζρύεη όηη :
“Αρζρο: 5
Ηκ/λία: 27.09.2013
Περηγραθή όροσ ζεζασρού: ΓΗΚΖΓΟΡΟΗ (ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ)
Σίηιος
Θεκειηώδεηο αξρέο θαη αμίεο ζηελ άζθεζε ηεο δηθεγνξίαο

Αρζροσ

Κείκελο Αρζροσ
Ο δηθεγόξνο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ:
α) Τπεξαζπίδεηαη ην ύληαγκα, ηελ Δπξσπατθή ύκβαζε ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηα Πξόζζεηα Πξσηόθνιια απηήο, ην
Υάξηε ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ δηεζλώλ θαη επξσπατθώλ ζπκβάζεσλ
γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα.
β) Αθνινπζεί ηηο παξαδόζεηο ηνπ ππεξαζπηζηηθνύ ιεηηνπξγήκαηνο θαη
ηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο, όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ηζηνξηθά θαηά ηελ
άζθεζε ηεο δηθεγνξίαο θαη δηαηππώλνληαη ζηνλ Κώδηθα.
γ) Σεξεί ερεκύζεηα, απαξαβίαζηε ππέξ ηνπ εληνιέα ηνπ, γηα όζα απηόο
ηνπ εκπηζηεύζεθε ή πεξηήιζαλ ζε γλώζε ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ
δηθεγνξηθνύ ιεηηνπξγήκαηνο.
δ) Γεζκεύεηαη από ην πεξηερόκελν ηεο εληνιήο πνπ απνδέρηεθε, εθηόο
εάλ ζπγθεθξηκέλε πξάμε, ελέξγεηα ή παξάιεηςε ζην πιαίζην ηεο εληνιήο
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην θαζήθνλ ηνπ.
ε) Γηαηεξεί ηελ ειεπζεξία ρεηξηζκνύ ηεο ππόζεζεο, δελ ππόθεηηαη ζε
ππνδείμεηο θαη εληνιέο αληίζεηεο πξνο ηνλ λόκν θαη κε ζπκβαηέο πξνο ην
ζπκθέξνλ ηνπ εληνιέα ηνπ.
Αρζρο: 37
Ηκ/λία: 27.09.2013
Περηγραθή όροσ ζεζασρού: ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ-ΤΠΟΥΡΔΩΔΗΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΤΝΘΔΖ ΓΗΚΑΣΖΡΗΩΝ
Σίηιος
Απνδνρή εληνιήο - Σήξεζε επηκέιεηαο θαη εππξέπεηαο

Αρζροσ

Κείκελν Αξζξνπ
1. Ο δηθεγόξνο έρεη ππνρξέσζε λα αλαιακβάλεη θάζε ππόζεζε, εθηόο
εάλ απηή είλαη πξνδήισο αβάζηκε, δελ είλαη δεθηηθή ππεξάζπηζεο,
έξρεηαη ζε ζύγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα άιισλ εληνιέσλ ηνπ ή
αληηβαίλεη ζηηο αξρέο ηνπ.
2. Ο δηθεγόξνο νθείιεη λα αλαιακβάλεη ηελ ππεξάζπηζε νπνηνπδήπνηε
θαηεγνξνπκέλνπ, εθόζνλ απηό δεηεζεί από ηηο δηθαζηηθέο αξρέο, κε ηελ
επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1.
3. Ο δηθεγόξνο νθείιεη:
α) λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε επζπλεηδεζία θαη επηκέιεηα,
β) λα επηρεηξεί ην ζπκβηβαζκό ππνζέζεσλ πνπ είλαη δεθηηθέο
[2]

ΑΔΑ: ΩΤ2ΔΩΡ1-Β6Σ
ζπκβηβαζκνύ,
γ) λα κελ παξειθύεη ηηο δίθεο. “
Γ) όηη ην εηζαγσγηθό δηθόγξαθν ηεο αζθεζείζεο αγσγήο ησλ Μαξίλνπ
Γεκεηξίνπ θιπ (αξ. θαη. 252/2018) (πεξί θαηαβνιήο επηδνκάησλ
Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη αδείαο) ππνγξάθεηαη από εκέλα, ε νπνία
ηεινύζα θαη ηειώ ζε θώιπκα εθπξνζώπεζεο ηνπ Γήκνπ, όηη θαηά ηελ
αξρηθή δηθάζηκν ηελ 14-1-2021 ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Εαθύλζνπ δηθάδνληνο σο Δθεηείνπ αλεβιήζε, ιόγσ ηεο παξνύζαο
πγεηνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη δπλάκεη ηεο ηζρύνπζαο ΚΤΑ θαη όηη ην
λπδδ είρε εθπξνζσπεζεί ζε Α’ Βαζκό από ηε Γηθεγόξν Εαθύλζνπ
Μαξίλα Καινγεξία.
Γπλάκεη ησλ αλσηέξσ,
Δηζεγνύκαη ηελ αλάζεζε ηεο ζρεηηθήο σλ ππνζέζεσλ ζε έηεξν Γηθεγόξν
ηεο ππνδείμεσο ηνπ νξγάλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλέρεηα νθ. Πξόεδξνο κε βάζε ηα παξαπάλσ θάιεζε ηα κέιε λα ςεθίζνπλ
ζρεηηθά
Η Οηθολοκηθή Επηηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο
 ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10
 εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο πκβνύινπ θ. νθίαο Φσηνπνύινπ
θαη κεηά δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
Oκόθωλα
Αποθαζίδεη ηνλ νξηζκό ηεο δηθεγόξνπ Εαθύλζνπ θ. Μαξίλαο Καινγεξία όπσο
παξαζηεί θαη εθπξνζσπήζεη σο Πιεξεμνπζία Γηθεγόξνο ην Γήκν Εαθύλζνπ ελώπηνλ
ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Εαθύλζνπ ζηελ έθεζε ηοσ Μαρίλοσ Δεκεηρίοσ
θ.ι.π. θαηά ηες 22/2020 απόθαζες ηοσ Εηρελοδηθείοσ Ζαθύλζοσ ζηελ αξρηθή θαη
ζε θάζε εμ αλαβνιή δηθάζηκν κε ηελ ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζρεηηθό ΦΔΚ
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 8/2021.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηας Αρεηάθες

1.- Καθνιύξεο ηαύξνο
2.- πίλνο Νηθήηαο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καξαθάο σηήξηνο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
Αθρηβές απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος
Νηθήηας Αρεηάθες
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