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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 8/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός Μαρτίου του έτους
2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 2771/06-03-2020
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 αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
4ο Θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη και κατάθεση έφεσης του Δήμου Μύκης
κατά της απόφασης υπ’ αρίθμ. 204/2019 του Ειρηνοδικείου Ξάνθης για την υπόθεση του κου
Ντισλή Τζεμαλή του Ζεκερή.
(Αρ. απόφασης 33/2020)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07)
μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ (πρόεδρος)
2) ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
3) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
4) ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ
5) ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΙΟΥΡΤ ΑΧΜΕΤ
ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης, παρέθεσε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και εν συνεχεία με
την παρ.9 του άρθρ. 10 του Ν.4625/2019, ορίζεται ότι: η Οικονομική Επιτροπή α) αποφασίζει για
την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά β) 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 και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή
γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.
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.
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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: Σύμφωνα με το
Ν.4623/19, παρ. 1 του άρθρου 3: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου, ειδικότερα, έχει τις
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες (Ι) (Α) (ιθ) Αποφασίζει για
την πρόσληψη πληρεξούσιου 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 και καθορίζει την
αμοιβή τους. 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 ΚΔΚ.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής παρέθεσε στα μέλη την εισήγηση
του ειδικού συνεργάτη του Δήμου κου Σοφτά Κενάν, επί του ανωτέρω θέματος, με τίτλο:
«Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη και κατάθεση έφεσης του Δήμου Μύκης κατά της
απόφασης υπ’ αρίθμ. 204/2019 του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, για την υπόθεση του κου Ντισλή
Τζεμαλή του Ζεκερή», ως εξής:
«Στις 17.2.2020 κοινοποιήθηκε στον δήμο Μύκης η υπ΄ αριθ. 204/2019 προσωρινά
εκτελεστή απόφαση του Ειρηνοδικείου Ξάνθης με την οποία ο δήμος Μύκης υποχρεώνεται να
καταβάλλει στον ενάγοντα Ντισλή Τζεμαλή του Ζεκερή το ποσό των 7.040€ ως ακαθάριστες
δεδουλευμένες αποδοχές για τους μήνες από Μαϊο έως Δεκέμβριο 2017.
Από την μελέτη του φακέλου της παραπάνω υπόθεσης προκύπτει ότι ο παραπάνω
εργαζόμενος ήδη πληρώθηκε τους μήνες Μαϊο, Ιούνιο και Ιούλιο 2017 και αποχώρησε
οικειοθελώς από την εργασία στις 20.09.2017 γεγονότα που δεν προτάθηκαν και δεν λήφθηκαν
υπόψη από το πρωτόδικο Δικαστήριο. Ο δήμος Μύκης πράγματι του οφείλει μόνο τις αποδοχές
του μηνός Αυγούστου και έως 20 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ποσά τα οποία πρέπει να
πληρώσει αλλά όχι τους υπόλοιπους μήνες αποδοχές τις οποίες φαίνεται πως ήδη έχει
πληρωθεί.
Για τον λόγο αυτό πρέπει να προσληφθεί δικηγόρος που να ασκηθεί έφεση κατά της
παραπάνω πρωτόδικης απόφασης και να ζητήσει την εξαφάνιση αλλιώς τροποποίηση της
παραπάνω απόφασης
Η προθεσμία της έφεσης είναι 30 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης και
εκπνέει στις 18 Μαρτίου 2020.
Προτείνω να ανατεθεί η υπόθεση στο δικηγόρο Αρναούτ Ορχάν του Τζεμαλή μέλος του
Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης με αριθμό μητρώου 272 και Α.Φ.Μ 113919332.
Ειδικότερα, ο παραπάνω δικηγόρος αφού λάβει γνώση του περιεχομένου της αγωγής και
της παραπάνω απόφασης και ενημερωθεί λεπτομερώς για την υπόθεση θα συντάξει και
καταθέσει Έφεση.
Η προτεινόμενη νόμιμη αμοιβή του δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση της έφεσης
ανέρχεται στο ποσό των 130€ (ποσό αναφοράς) χωρίς ΦΠΑ, καθώς ο παραπάνω δικηγόρος
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ.
(Σε μεταγενέστερο στάδιο θα εξεταστεί, ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης, αν θα
πρέπει να γίνει και αίτηση για αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας)»
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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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 όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και εν συνεχεία με την παρ.9 του άρθρ. 10 του
Ν.4625/2019,
- την παρ. 6α του άρθρου 5 του Ν. 3919/11,
- -το υπ’ αρίθμ.: 2826/9-3-2020 αίτημα προς την Οικονομική Υπηρεσία της προϊσταμένης
Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών
- την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με Α.Π. 2826-10/03/2020 και α/α καταχώρησης
στο μητρώο δεσμεύσεων Α-245/2020 (ΑΔΑ: Ψ9Ι7ΩΚΛ-Τ5Θ), στην οποία βεβαιώνεται η
ύπαρξη σχετικής πίστωσης ύψους 130,00€ σε βάρος του ΚΑ 00-6111 οικονομικού έτους
2020, καθώς και η συνδρομή της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην κο Αρναούτ Ορχάν του Τζεμαλή, δικηγόρο Ξάνθης, (διευθ.: Τσαλδάρη
Παναγή 44-46, 67 131 Ξάνθη, τηλ.: 2541066731), ΑΦΜ: 113919332 - ΔΟΥ Ξάνθης έναντι αμοιβής
130,00€ σε βάρος του ΚΑ 00-6111 οικονομικού έτους 2020, τη σύνταξη και κατάθεση έφεσης επί
της υπ’ αρίθμ. 204/2019 προσωρινά εκτελεστής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 33/2020
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής

3

