
                                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13η Μαΐου 2011 Δήμου 
Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  52/ 2011             

        ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου  για την σύνταξη προσφυγής κατά της 
απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».

Στο Αργοστόλι σήμερα 13 Μαΐου  του έτους 2011 , ημέρα Παρασκευή     και ώρα 13:00 μ. μ 
το μεσημέρι  , συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ .15622/8-05-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Σε  σύνολο εννιά  (9) μελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ (8) μέλη  και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1 Πυλαρινός Δημήτριος                                                1. Αυγουστάτου Αθηνά 
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                
3. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
4. Γαλάτης Άγγελος
5. Ματιάτος Σπυρίδων
6. Κοκκόσης Διονύσιος
7. Γκισγκίνης Νικόλαος.
8.Κουταλά Αικατερίνη

Ο  Πρόεδρος, κ. Δημήτριος Πυλαρινός   ,   Θέτει υπόψη της Επιτροπής το 2ο θέμα  ημερησίας 
διάταξης : «Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης 
απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».» και θέτει υπόψη της Επιτροπής την 
εισήγηση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την  αριθ/247/0051/23-022011 έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων της ΕΔΕΛ για το 

υποέργο «Αποχέτευση Σκάλας» της ενταγμένης στο Ε.Π.ΠΕΡ. Α Α Πράξης: «Αποχέτευση & 

βιολογικός Καθαρισμός Πόρου – Σκάλας» και λόγω ότι θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή , η οποία 

απεντάσει το παραπάνω έργο έγινε κατά παράβαση της νομιμότητας αλλά και της ουσίας των 

δεδομένων του έργου, προτείνουμε να αποφασίσετε την ανάθεση της υπόθεσης σε εξειδικευμένο 

δικηγορικό γραφείο , προκειμένου ο Δήμος να προσφύγει με κάθε νόμιμο μέσο κατά της απόφασης 

αυτής.

Κατόπιν συζήτησης , με την βοήθεια του Δήμου και του κ. Δημάρχου , ως πλέον κατάλληλη και 

εξειδικευμένη προτείνουμε την Δικηγορική Εταιρεία : Σ. Ν. Μπρεγιαννος- Γ Ν Μπρεγιαννος – Γ Ν 

Μπρεγιαννος & συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε.»

Η σχετική Νομοθεσία αναφέρει:

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.

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 Κ.Δ.Κ..

Επίσης με την παρ 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι:

«Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή 

εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του 

κοινοτικού  συμβουλίου  κατά  παρέκκλιση  των  προηγούμενων  παραγράφων.  Η 

σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των 

μελών τους.»

Λόγω της υπόθεσης απένταξης από το Ε.Π.ΠΕΡ. Α Α Πράξης: «Αποχέτευση & βιολογικός Καθαρισμός 

Πόρου  –  Σκάλας»  του υποέργου «Αποχέτευση Σκάλας»  το οποίο  αποτελεί  ζήτημα 

μέγιστης  οικονομικής  σημασίας  για  το  Δήμο  μας,  απαιτείται  η  πρόσληψη ενός 

δικηγόρου ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένη γνώση στα συγκεκριμένα ζητήματα και 

μπορεί να εξυπηρετήσει με το σωστό χειρισμό της υπόθεσης τα συμφέροντα του 

Δήμου μας. ,

Σύμφωνα με  τα  παραπάνω  ως πλέον  κατάλληλη και  εξειδικευμένη προτείνεται   η   Δικηγορική  

Εταιρεία : Σ. Ν. Μπρεγιαννος- Γ Ν Μπρεγιαννος – Γ Ν Μπρεγιαννος & συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε.

Με βάση τα παραπάνω σας καλείστε  να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

• την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72  του Ν. 3852/2010 

• την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06

• Το γεγονός ότι η ανωτέρω υπόθεση αποτελεί ζήτημα μεγάλης σημασίας για 

το Δήμο μας και απαιτείται η πρόσληψη ενός δικηγόρου ο οποίος διαθέτει 

εξειδικευμένη γνώση στα συγκεκριμένα ζητήματα

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 



Α. Αναθέτει   κατ’ εξαίρεση τον δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης  απένταξης του 

έργου  «Αποχέτευση  Σκάλας».»,  στο  δικηγορική  εταιρία  Σ.  Ν.  Μπρεγιαννος-  Γ  Ν 

Μπρεγιαννος  –  Γ  Ν  Μπρεγιαννος  &  συνεργάτες  Α.Ε.Δ.Ε. ,  λόγω του  γεγονότος   ότι  η 

ανωτέρω  υπόθεση  αποτελεί  ζήτημα  ιδιαίτερης  σημασίας  για  το  Δήμο  μας  και 

απαιτείται η πρόσληψη ενός δικηγόρου ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένη γνώση στα 

συγκεκριμένα ζητήματα. 

Β. Ο καθορισμός της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 52/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                   

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Πυλαρινός 

Α/Δήμαρχος Οικονομικών.

                                      



     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

         Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Βαλλιάνου 
                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πληρ. :  Αγγελική Πεφάνη
Τηλέφωνο     : 26713 60158

                       Αργοστόλι  16/05/2011
                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ           
                      Αριθμ. Πρωτ.  18503

             
 
      

 
           

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 52ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 52ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
                                                                                         
   ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς. 
2. Λογιστήριο                                                                                    Α. Πεφάνη.
3. Σ. Ν. Μπρεγιαννος- Γ Ν Μπρεγιαννος – 

Γ Ν Μπρεγιαννος & συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε. 

4. Τεχνική Υπηρεσία
                                                                       



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο  Αργοστόλι  σήμερα  την  16  Μαΐου   του  έτους  2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  52/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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