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 Αξηζ. Πξαθηηθνύ  31 

                                                               Αξηζ. Απόθαζεο 222 

 

ΘΕΜΑ: Παξνρή πιεξεμνπζηόηεηαο ζην δηθεγόξν Αζελώλ θ. εξαθείκ-Κωλ/λν Κάξιν, γηα ηε 

λνκηθή εθπξνζώπεζε ηνπ Δήκνπ από θνηλνύ κε δηθεγόξν ηεο Ν.Τ. ηνπ Δήκνπ Φπιήο, ελώπηνλ 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Αζελώλ (Σκήκα 13ν), ζηε ζπδήηεζε ηεο Σξηηαλαθνπήο-Αγωγήο 

πνπ άζθεζε ε ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. θαηά ηνπ Δήκνπ Φπιήο, ζηε 

δηθάζηκν ηεο 11-10-2016 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν. 

 

Άλσ Ληόζηα ζήκεξα ηελ 27
ε
 ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 

13:00 ζην Δεκνηηθό θαηάζηεκα Άλσ Ληνζίσλ, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξόεδξνπ – Δεκάξρνπ                      

θ. ΠΑΠΠΟΤ ΥΡΗΣΟΤ, κε αξ. πξση. 46789/22-9-2016, πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε θάζε έλα Δ.. ζηηο 

22-9-2016, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ζπγθεληξώζεθε ζε  

ζπλεδξίαζε θαη ήηαλ παξόληεο νη εμήο: 

 

1) 

 

Παππνύο Υξήζηνο 
 

Πρόεδρος 

  

2) Κακπόιεο Δεκήηξηνο    

3) 

4) 

Οηθνλνκάθεο Μηραήι 

Μπξέκπνο ππξίδσλ 
   

5) Μπνπξαΐκεο Δεκήηξηνο    

     

     

 

Α Π Ο Ν Σ Ε  

1) άββαο άββαο                    Αληηπξόεδξνο   

2) Σζίγθνο Δεκήηξηνο    

3) Κξεηηθόο Γεώξγηνο 
 

   

4) Δξόιηαο Θενδόζηνο    

     

          

Αλ θαη λόκηκα είραλ θιεζεί, δηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο, αξρίδεη ηε ζπδήηεζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε λόκηκε θνηλνπνηεζείζα εκεξήζηα δηάηαμε. 

Η Ο.Ε. απνθάζηζε νκόθωλα λα ζπδεηεζνύλ έθηαθηα ζέκαηα θαη λα ιεθζνύλ απνθάζεηο, 

ζαλ θαηεπείγνληα, ζύκθσλα κε ην αξ. 67 παξ. 7 ηνπ Ν.3852/2010. 
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           Ο Πξόεδξνο εηζεγείηαη ην 6
ν
 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ζηελ παξνρή 

πιεξεμνπζηόηεηαο ζην δηθεγόξν Αζελώλ θ. εξαθείκ-Κσλ/λν Κάξιν (Α.Μ. 23971) από θνηλνύ 

κε δηθεγόξν ηεο Ν.Τ. ηνπ Δήκνπ Φπιήο, πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζνπλ λνκηθά ην Δήκν 

ελώπηνλ, ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Αζελώλ (Σκήκα 13ν), ζηε ζπδήηεζε ηεο 

Σξηηαλαθνπήο-Αγσγήο πνπ άζθεζε ε ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. θαηά ηνπ 

Δήκνπ Φπιήο, ζηε δηθάζηκν ηεο 11-10-2016 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν.  

            Επεηδή, θαηά ηελ πεξίπησζε ηε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10, ε  Οηθνλνκηθή 

Επηηξνπή  απνθαζίδεη γηα ηελ πξόζιεςε πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ θαη γηα ηελ αλάθιεζε ηεο  

πιεξεμνπζηόηεηάο ηνπ, ζε όζνπο Δήκνπο, είηε δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη, κε 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.Δ.Κ. 

            Επίζεο κε ηελ παξ 3 ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Ν.3463/06 νξίδεηαη όηη: 

«Γηα ηελ εμώδηθε ή δηθαζηηθή αληηκεηώπηζε λνκηθώλ δεηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε  

ζεκαζία ή ζπνπδαηόηεηα θαη απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλε λνκηθή γλώζε ή εκπεηξία, ε ακνηβή ηνπ 

δηθεγόξνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή ηνπ θνηλνηηθνύ  ζπκβνπιίνπ θαηά 

παξέθθιηζε ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ. Η ζρεηηθή απόθαζε ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία δύν 

ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπο.» 

Επηπιένλ, επεηδή ν θόξηνο εξγαζίαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί από ηα ζε εθθξεκόηεηα ζέκαηα 

ζηνλ Δήκν Φπιήο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ 1.1.2011, πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ ν Ν. 3852/2010 (Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο), δελ κπνξεί απνδεδεηγκέλα λα αληηκεησπηζηεί από ηνπο δύν (2) κόλν ηαθηηθνύο 

δηθεγόξνπο πνπ δηαζέηεη ν Δήκνο.  

            Επεηδή: 

ηηο 11-10-2016 πξόθεηηαη λα ζπδεηεζεί ζην Δηνηθεηηθό Εθεηείν Αζελώλ (Σκήκα 13ν) ε 

Σξηηαλαθνπή-Αγσγή (Αξ.θαη.:ΕΠ110/9-11-2015), πνπ άζθεζε ε  ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ 

ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. θαηά ηνπ Δήκνπ Φπιήο θαη ηεο εηαηξείαο «ΣΕΛΕΘ ΑΣΕ», κε αίηεκα ηελ 

εμαθάληζε ή κεηαξξύζκηζε ηεο κε αξηζ.5549/2013 απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Αζελώλ 

θαη ηελ επηδίθαζε ζε απηήλ πνζνύ ζπλνιηθνύ ύςνπο 517.537,31€, πνπ αθνξνύλ ζε απαηηήζεηο 

από πηζηνπνηήζεηο (ινγαξηαζκνί) γηα ηελ πιεξσκή εθηειεζζεηζώλ εξγαζηώλ, γηα έξγα ησλ νπνίσλ 

αλάδνρνο ήηαλ ε «ΣΕΛΕΘ ΑΣΕ». 

      Γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ Δήκνπ ζην Δηθαζηήξην, από θνηλνύ κε έκκηζζε δηθεγόξν ηνπ 

Δήκνπ θαηά ηελ σο άλσ δηθάζηκν, πξνηείλεηαη ε παξάζηαζε ηνπ δηθεγόξνπ Αζελώλ θ. εξαθείκ-

Κσλ/λνπ Κάξινπ, θαζόζνλ ν ελ ιόγσ δηθεγόξνο έρεη αζρνιεζεί επηζηακέλσο θαη παξαζηαζεί θαη 

ζε άιιεο παξόκνηεο ππνζέζεηο ηνπ Δήκνπ πνπ αθνξνύλ ζε απαηηήζεηο από πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ 

πιεξσκή εθηειεζζεηζώλ εξγαζηώλ, γηα έξγα ησλ νπνίσλ αλάδνρνο ήηαλ ε «ΣΕΛΕΘ ΑΣΕ»,  κε 

αληίδηθν, ηόζν ηελ ίδηα ηελ «ΣΕΛΕΘ ΑΣΕ» όζν θαη κε Σξάπεδεο ζηηο νπνίεο είραλ εθρσξεζεί νη 

σο άλσ απαηηήζεηο.  

            Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη ε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.           

Η Ο. Ε., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: 

 ηελ πεξίπησζε ηε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72  ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

281 ηνπ Ν.3463/06, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3801/2009. 
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 Σν γεγνλόο όηη, εμαηηίαο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο θαη ιόγσ ηεο 

ηδηαίηεξεο ζνβαξόηεηαο ηεο ππόζεζεο γηα ην Δήκν, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε από θνηλνύ 

παξάζηαζε ζην δηθαζηήξην από έκκηζζε δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ θαη από εμεηδηθεπκέλν ζηα 

δεκόζηα έξγα δηθεγόξν, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α π ο φ α ζ ί ζ ε ι 

            Οκόθσλα απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, δηνξίδεη θαη’ εμαίξεζε θαη 

εμνπζηνδνηεί ην δηθεγόξν Αζελώλ θ. εξαθείκ-Κωλ/λν Κάξιν  (Α.Μ. 23971), γηα λα παξαζηεί 

θαη λα εθπξνζσπήζεη λνκηθά ην Δήκν Φπιήο, από θνηλνύ κε ηελ έκκηζζε δηθεγόξν ηνπ Δήκνπ  

θα Νηίλνπ Εηξήλε (Α.Μ./ΔΑ 9203), ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Αζελώλ                      

(Σκήκα 13
ν
), ζηε ζπδήηεζε ηεο Σξηηαλαθνπήο-Αγσγήο (Αξ.θαη.:ΕΠ110/9-11-2015), πνπ άζθεζε 

ε  ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. θαηά ηνπ Δήκνπ Φπιήο, ζηε δηθάζηκν ηεο                    

11-10-2016, θαζώο θαη ζε θάζε λέα, κεηά από αλαβνιή, δηθάζηκν. 

 Η ακνηβή ηνπ σο άλσ δηθεγόξνπ ζα θαζνξηζζεί ζην πνζό ησλ 2.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α. κε 

απόθαζε ηνπ Δ. ., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.281 ηνπ Ν.3463/06, όπσο αληηθαηαζηάζεθε 

από ηελ παξ. 7 ηνπ αξ. 36 ηνπ Ν. 3801/09. 

Γηα ηνλ ελ ιόγσ ζθνπό ςεθίδεη ζρεηηθή πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6111.10001, ηνπ ελ 

ρξήζεη πξνϋπνινγηζκνύ καο. 

 

Αλαζέηεη ζην Δήκαξρν γηα ηα πεξαηηέξσ. 

Αθνύ έγηλε ε πξάμε απηή ππνγξάθεηαη. 

 

Ο Πξόεδξνο                                                                                                    Σα κέιε  

ΥΡΗΣΟ Π. ΠΑΠΠΟΤ                                                                                ΤΠΟΓΡΑΦΕ 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Εθ ηνπ Πξαθηηθνύ 

Ο Δήκαξρνο 

 

                                                          ΥΡΗΣΟ Π. ΠΑΠΠΟΤ  

ΑΔΑ: 775ΞΩΗΤ-816
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