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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 5248/19-08-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα.
7ο Θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Μύκης ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της έφεσης του Καρά Αχμέτ Νεδήμ κατά του Δήμου Μύκης και της υπ’
αρίθμ. 666/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής
(Αρ. απόφασης 87/2019)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών βρέθηκαν
παρόντες οι τέσσερις (4), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ
2) ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
3) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
4) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΙΔΗΝ
ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής τα εξής:
Σύμφωνα 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.
Σύμφωνα με την παρ. 6α του άρθρου 5 του Ν. 3919/11 με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου
92 του Κώδικα Δικηγόρων, αναφέρονται τα εξής:
Τα της αμοιβής του Δικηγόρου ορίζονται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία τούτου και του εντολέως του ή
του αντιπροσώπου αυτού, η οποία περιλαμβάνει είτε την όλη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή κατ΄ ιδίαν πράξεις
αυτής ή κάθε άλλης φύσεως νομικές εργασίες.
Οι οριζόμενες από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ως υποχρεωτικές ελάχιστες αμοιβές για την παροχή
δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας και
για τη διενέργεια εξωδικαστικών νομικών εργασιών παύουν να ισχύουν.
Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ύπαρξη έγκυρης έγγραφής συμφωνίας για διεξαγωγή δίκης ή διαδικασία
εκούσιας δικαιοδοσίας οι οριζόμενες με την 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 ΚΥΑ ως υποχρεωτικές ελάχιστες
αμοιβές εξακολουθούν να ισχύουν.
Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ανέφερε ότι:
Ο Δήμος Μύκης δεν έχει νομικό σύμβουλο με πάγια αντιμισθία και για το λόγο αυτό αναθέτει εκ
περιτροπής σε εξωτερικό δικηγόρο την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον των δικαστηρίων. Η αμοιβή του
δικηγόρου ανά υπόθεση καθορίζεται είτε με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με βάση τις αμοιβές που
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Ν. 4194/2013 είτε με απόφαση δημοτικού συμβουλίου όπου θα καθορίζεται
μεγαλύτερη αμοιβή λόγω της ιδιαιτερότητας της υπόθεσης.
Η αμοιβή του δικηγόρου προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57, 58 και 59 του Ν.
4194/2013. Ειδικότερα με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 ορίζεται ότι: "Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται
ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό του", ενώ με την παράγραφο 2 του ιδίου
άρθρου διευκρινίζεται ότι: " Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή
ειδικότερες πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες". Τέλος με την
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παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι: "Οι αμοιβές μπορούν να αυξηθούν, ανάλογα με την
επιστημονική εργασία, την αξία και το είδος της υπόθεσης, του χρόνου που απαιτήθηκε, τις εκτός έδρας
μεταβάσεις, τη σπουδαιότητα της διαφοράς, των ειδικότερων περιστάσεων και κάθε είδους δικαστικών ή
εξώδικων ενεργειών"
Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, παρέθεσε στο Σώμα την εισήγηση του Ειδικού
Συνεργάτη του Δήμου Μύκης κου Μουζαφέρ Καπζά (Δικηγόρου) ως εξής:
«Με την με αριθμό κατάθεσης ΑΓ694/23-12-2009 αγωγή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Κομοτηνής ο ΚΑΡΑ Αχμέτ Νεδήμ του Νουσρή ζητούσε ο Δήμος Μύκης να του καταβάλλει το ποσό των 50.840,00 €
ως αποθετική ζημιά και ως ηθική βλάβη για την μη πρόσληψη του ως υπαλλήλου στο ΚΕΠ Θερμών. Η κατατεθείσα
ως άνω αγωγή πρόκειται να συζητήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής και επί της οποίας
εξεδόθη η υπ' αριθμ. 666/2018 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου το οποίο απέρριψε κατ' ουσίαν την αγωγή του.
Κατά την ως άνω απόφαση ο ΚΑΡΑ Αχμέτ Νεδήμ άσκησε την με αριθμό κατάθεσης ΕΦ 116/2018 έφεσή
του και η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη
δικάσιμο της 24 Σεπτεμβρίου 2019.
Επειδή, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, κρίνω απαραίτητο για την πλήρη προάσπιση των εννόμων
συμφερόντων και της περιουσίας του Δήμου Μύκης, την αμελλητί απόκρουση της ως άνω αγωγής, δεδομένου
ότι πρόκειται για Δημόσιο Χρήμα και στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να ανατεθεί ο χειρισμός της ανωτέρω
υποθέσεως σε δικηγόρο, με εξειδικευμένη νομική γνώση και τη σχετικής εμπειρία και ήδη πολύχρονη ενασχόλησή
του με συγκεκριμένες υποθέσεις, με συνολική αμοιβή 417,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ήτοι 100,08€ δηλαδή συνολικού
ποσού 517,08€.
Οι ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο παραπάνω δικηγόρος:
1)
Σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και αποδεικτικών στοιχείων για την απόκρουση της αγωγής.
2)
Παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 24-09-2019 για την
εκπροσώπηση του Δήμου Μύκης.
Για τους παραπάνω λόγους
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Όπως αναθέσετε σε δικηγόρο, με εξειδικευμένη νομική γνώση και τη σχετικής εμπειρία και ήδη πολύχρονη
ενασχόλησή του με συγκεκριμένες υποθέσεις, με συνολική αμοιβή 417,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ήτοι 100,08€
δηλαδή συνολικού ποσού 517,08€.»
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε ότι στο Δήμο μας δεν έχει προσληφθεί
δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία και σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο η
προαναφερθείσα εργασία.
Πρότεινε να ανατεθεί στον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Ξάνθης Μπρατίδη Δημήτρη (διευθ.: Δαγκλή
Παναγιώτη 1-3, Κέντρο, 671 31 Ξάνθη, ΑΦΜ: 032383074), η εν λόγω εργασία, η οποία συμφωνεί να την αναλάβει
έναντι του ποσού των 517,08€.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και
έλαβε υπόψη:
την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10,
την παρ. 6α του άρθρου 5 του Ν. 3919/11,
το υπ’ αρίθμ. 5288/19-8-2019 αίτημα του Δημάρχου Μύκης περί ανάθεσης σε δικηγόρο της
εκπροσώπησης του Δήμου Μύκης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής,
την απόφαση 666/2018 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής και την εισήγηση του
ειδικού συνεργάτη-νομικού του Δημάρχου Μύκης,
την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με Α.Π. 5302/19-8-2019 και α/α καταχώρησης στο μητρώο
δεσμεύσεων Α-456, (ΑΔΑ: ΨΒ3ΑΩΚΛ-ΓΩΟ) στην οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικής πίστωσης, ύψους 517,08€
σε βάρος του ΚΑ 006111, καθώς και η συνδρομή της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον κο. Μπρατίδη Δημήτρη, δικηγόρο Ξάνθης, (διευθ.: Δαγκλή Παναγιώτη 1-3, Κέντρο, 671
31 Ξάνθη), τηλ.: 25410 20304, 25410 62973 και κιν.: 6932242262, ΑΦΜ 032383074- ΔΟΥ Ξάνθης έναντι αμοιβής
517,08€ με το ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00-6111 οικονομικού έτους 2019, τον χειρισμό της υπόθεσης για την
εκπροσώπηση του Δήμου Μύκης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στην έφεση του κου Καρά Αχμέτ
Νεδήμ κατά του Δήμου Μύκης και της απόφασης υπ’ αρίθμ.: 666/2018 του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κομοτηνής, για την πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων και της περιουσίας του Δήμου.
2.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον Δήμαρχο για την υπογραφή της έγγραφης συμφωνίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 87/2019
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
H Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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