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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 

 

Πρακτικό 3ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 3η Μαρτίου του 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε εξ 

αποστάσεως συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 

που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με την Αριθμό Εγκυκλίου: 643 (Α.Π.: 

69472/24.09.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών, συνδυαστικά με το άρθρο 3 της Υ.Α. 

οικ.43254/2007 όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο ένδεκα μελών δήλωσαν απόψεις τους επτά 

(7) μέλη, ήτοι: 

Έλαβαν μέρος τα Μέλη: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

3. Καραντώνης Χαράλαμπος, 

4. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

5. Μοσχοπούλου Μαρία, 

6. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

7. Σωτηρόπουλος Βασίλειος, 

Απείχαν της διαδικασίας τα Μέλη: 

8. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

9. Γιάνναρος Χρήστος, 

10. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

11. Φάμελος Βασίλειος 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύοντος της συνεδρίασης, έλαβε τον λόγο θέτοντας υπόψη του 

Δ.Σ. τα 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

2. Ανάθεση υπηρεσιών σε Δικηγόρο. 

 

Κατόπιν συνέχισε στην αναλυτική εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως 

ακολούθως: 

 

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα του Διοικητικού  

Σύμφωνα με το άρθρο 6 Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 

τεύχος Β') το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την 

επιχείρηση και ιδιαίτερα: δ) αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των 

έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των 

μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια 

της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του 

κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ στ) αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από 

οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς 
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και τα σχετικά με δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς. Στην παρ.1 του άρθρου 281 του 

Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται, αμείβονται σύμφωνα με  τις 

διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Στην παρ.1 του άρθρου 57 του 

Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) ορίζεται ότι ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει αμοιβή από τον 

εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, καθώς και για κάθε δαπάνη 

δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε. 

Στις παρ.1 έως 3 του άρθρου 58 του Ν.4194/13 ορίζονται τα εξής:  

«1. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον 

αντιπρόσωπό του. 

2. 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. 

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου 

της δίκης και, σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα και δεν 

ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι 

του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.» 

Σύμφωνα με την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 266/2014 «μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων 

του ν. 3919/2011 […] δηλαδή την κατάργηση των κατωτάτων ορίων δικηγορικών αμοιβών, όταν 

δεν υφίσταται έγκυρη έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΟΤΑ και του δικηγόρου, η οποία συνιστά 

το προϊόν διαβούλευσης των συμβαλλόμενων μερών, συνοδευόμενη από αιτιολογημένη ως 

προς το ύψος της δικηγορικής αμοιβής απόφαση του αρμοδίου οργάνου, τότε η αμοιβή 

καταλείπεται ακαθόριστη ως προς το ύψος της και ως προς τον τρόπο υπολογισμού της. […] 

Η ως άνω ερμηνευτική εκδοχή ενισχύεται ενόψει και των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχειρίσεως και της οικονομικότητος, που ήδη έχουν αποτυπωθεί νομοθετικά (άρθρο 1 του 

Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού, ν. 2362/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το 

άρθρο 1 του ν. 3871/2010), ως μερικότερων εκδηλώσεων του δημοσίου συμφέροντος, που 

διέπει τη δράση και λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., οι οποίες επιβάλλουν την 

εκπλήρωση των εκ του νόμου ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων με την κατά το δυνατόν ηπιότερη 

επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους για την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητος 

[….] Περαιτέρω, αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή σύμφωνα με την οποία όταν δεν υφίσταται 

αιτιολογημένη εγκριτική της αμοιβής απόφαση πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβάλλεται η 

προβλεπόμενη από τον Κώδικα περί Δικηγόρων «νόμιμη» αμοιβή, δεν συνάδει με τον 

επιδιωκόμενο σκοπό του  ν. 3919/2011, άγει δε στο συμπέρασμα ότι ακόμα και όταν 

υποβάλλεται από τον δικηγόρο έγγραφη πρόταση περί αμοιβής που υπολείπεται της «νόμιμης» 

προβλεπόμενης, πλην δεν επακολουθεί έγκυρη έγγραφη συμφωνία, πρέπει να καταβληθεί σε 

κάθε περίπτωση η προβλεπόμενη από τον Κώδικα.» 

Στην επιχείρηση μας έχει προκύψει το θέμα αναγκαιότητας «εκκαθάρισης οικονομικών 

απαιτήσεων» κατά της ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΚΟΛΛΑΣ Χ. - ΤΟΓΙΑΣ Ν. Ο.Ε. 

Προτείνω την ανάθεση νομικών υπηρεσιών στον κ. Λιατσή Σπυρίδωνα σύμφωνα με την 

συνημμένη οικονομική προσφορά. Το κόστος ανάθεσης υπηρεσιών θα ανέλθει στο ποσό των 

992,00 ευρώ. 

Το Δ.Σ.  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 

α) τον κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών της επιχείρησης 

β) την απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 

γ) ο άρθρο 281 του Ν.3463/06 
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δ) τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) 

ε) την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 266/2014 

στ) το γεγονός ότι στην επιχείρηση δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία 

στην επιχείρηση, 

ζ) τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της επιχείρησης 

ε) την εισήγηση του Προέδρoυ του Δ.Σ. 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

α. Αναθέτει την παροχή υπηρεσιών νομικής εργασίας, για την έκδοση «γνωμοδότησης», όσον 

αφορά την «εκκαθάριση οικονομικών απαιτήσεων» κατά της ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - 

ΚΟΛΛΑΣ Χ. - ΤΟΓΙΑΣ Ν. Ο.Ε., στον δικηγόρο κ. Λιατσή Σπυρίδων, τον οποίο και προσλαμβάνει 

ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης.  

β. Εγκρίνει την αμοιβή ύψους 992,00 €, ως εύλογη. 

γ. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει την πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού χρήσης 2022. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 7/2022. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν 

πρακτικό και υπογράφεται κατά το νόμο ως ακολούθως.- 

 

Ο Πρόεδρος, Τα Μέλη, Ο Γραμματέας, 
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