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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 8/15-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 102/2017

ΘΕΜΑ:
Ορισµός
πληρεξουσίου
∆ικηγόρου για σύνταξη υποµνήµατος του
∆ήµου προς απόκρουση στο ΣτΕ της µε
αριθ. καταθ. 395/2016 αίτησης αναστολής
εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 397/2016 απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Θέρµης
και δέσµευση της σχετικής πίστωσης.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 15η-2-2017 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από
την υπ’αριθ. 4264/10-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010)
περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 5 µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕ Σ
1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2.Πράτανος Απόστολος
3.Καρκατζίνος Νικόλαος
4. Γεωργαλή Ζωή
5. Αποστόλου Στυλιανός

ΑΠ Ο ΝΤΕ Σ
1. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
2. Γκιζάρης Στέργιος
3. Αναγνώστου Πασχάλης
4. Καρκατζούνης Θεοφάνης

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα έθεσε υπόψη την
από 7-2-2017 εισήγηση του ∆ηµάρχου Θέρµης σύµφωνα µε την οποία η ανώνυµη
εταιρεία “ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ”, άσκησε τη µε αριθ. κατάθεσης 395/22.12.2016 αίτηση αναστολής
εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 397/2016 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Θέρµης, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), για την οποία ορίστηκε
εισηγήτρια, σύµφωνα µε τον από 1.2.2017 ορισµό του Προέδρου του ΣτΕ
Συγκεκριµένα µε την υπ’ αριθ. 397/2016 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
∆ήµου Θέρµης αποφάσισε τον καταλογισµό ως βέβαιης και εκκαθαρισµένης της
χρηµατικής οφειλής ποσού ενός εκατοµµυρίου επτακοσίων τριάντα µιας
χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών
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(€1.731.739,24) σε βάρος της εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆.
ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» και κάλεσε τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου να προχωρήσει στη βεβαίωση του ως άνω ποσού και στη συνέχεια στις
απαιτούµενες ενέργειες για την είσπραξή του.
Κατά της ως άνω απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η εταιρεία «ΓΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», µία εκ των
αναδόχων της µελέτης µε τίτλο «Ι. Μελέτη Γ.Π.Σ. Καποδιστριακού ∆ήµου
Βασιλικών και ΙΙ. Μελετών Κτηµατογράφησης – Πολεοδόµησης – Πράξης
Εφαρµογής α) σε περιοχές ∆ηµ. ∆ιαµ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το
ισχύον Γ.Π.Σ. και β) Κτηµατογράφησης, Πολεοδόµησης, Πράξης εφαρµογής
περιοχών οριοθετηµένων µε απόφαση Νοµάρχη στους οικισµούς Λακκιάς,
Μονοπήγαδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του
∆ήµου Βασιλικών» άσκησε τη µε αριθ. κατάθεσης 395/22.12.2016 αίτηση
αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), για την
οποία ορίστηκε εισηγήτρια, σύµφωνα µε τον από 1.2.2017 ορισµό του Προέδρου
του ΣτΕ, που επιδόθηκε στον ∆ήµο στις 3.2.2017 (αριθ. πρωτ. ∆. Θέρµης
3665/6.2.2017).
Τα ζητήµατα που τίθενται µε την ως άνω Αίτηση Αναστολής εκτέλεσης (όπως µε
την αντίστοιχη Αίτηση Ακύρωσης) είναι:
α.
Εάν υπάρχει εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 26
παρ. 2 του ν. 318/1969,
β.
εάν τίθεται θέµα παράβασης των διατάξεων των άρθρων 11 παρ. 9 του ν.
716/1977 και 104 του Π∆ 696/1974 ως προς τη δυνατότητα σύνταξης
αρνητικών λογαριασµών επί δηµοσίων συµβάσεων ανάθεσης µελετών,
γ.
εάν η προσβαλλόµενη Πράξη πάσχει από έλλειψη νόµιµης αιτιολογίας,
δ.
εάν είναι πρόωρη και µη νόµιµη η βεβαίωση ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών κατ’ άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 318/1969, όταν γίνεται σε
χρόνο που η διοικητική πράξη είναι εκκρεµής ενώπιον της ∆ιοίκησης,
ε.
εάν υφίσταται παράβαση του άρθρου 104 παρ. 4 περ. (η) του Π∆ 696/1974 ως
προς τη δυνατότητα να συµπεριληφθούν σε (ή να αφαιρεθούν από)
λογαριασµούς επί δηµοσίων συµβάσεων ανάθεσης µελετών κονδύλια που
αφορούν τόκους υπερηµερίας,
στ. εάν ο 7ος λογαριασµός, στον οποίο βασίζεται ο καταλογισµός, πάσχει
αοριστίας,
ζ.
εάν υφίσταται παράβαση των διατάξεων των άρθρων 11 παρ. 9 του ν.
716/1977 και 104 του Π∆ 696/1974 ως προς τη δυνατότητα σύνταξης
λογαριασµού από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, δηλαδή µονοµερώς και χωρίς
τη σύµπραξη του αναδόχου,
η.
εάν εµπεριέχει σφάλµατα ο 7ος λογαριασµός της µελέτης,
θ.
εάν τίθεται ζήτηµα παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 2δ της οδηγίας
89/665/ΕΟΚ όπως ισχύει, και
ι.
εάν τίθεται ζήτηµα παράβασης του άρθρου 17 παρ. 1 του Συντάγµατος και
του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α.
Το ιδιάζον αντικείµενο της υπόθεσης, αλλά και η κρισιµότητα αυτής, αφού
αποτελεί µέρος της γενικότερης υπόθεσης του ∆ήµου Θέρµης µε την εταιρεία
«ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»,
υπόθεση που σχετίζεται µε το ζήτηµα της συµµόρφωσης του ∆ήµου Θέρµης προς
την απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 2011 του ∆ΕΕ επί της υπόθεσης C-601/2010,
απαιτούν ειδική υποστήριξη του ∆ήµου από νοµικό σύµβουλο, µε ειδικές γνώσεις
και ιδιάζουσα εµπειρία στο ∆ίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων µελετών, σε
συνδυασµό µε το γενικό διοικητικό ∆ίκαιο, µε το συνταγµατικό ∆ίκαιο, µε το
∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές ∆ίκαιο. Επιπλέον, το ζήτηµα
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συµπλέκεται και µε προηγούµενες διοικητικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις
του ∆ΕφΘ και του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Η δικηγορική Εταιρεία Αθηνών «Π. Κ. Χασάπης – Ε. Τασσίνη» (Α.Μ. 80133) έχει
πολύ µεγάλη εµπειρία και ειδικεύεται σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων µελετών
και έργων, καθώς και σε θέµατα Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, όπως προκύπτει από το
συνηµµένο βιογραφικό σηµείωµα.
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να ανατεθεί στη δικηγορική Εταιρεία
Αθηνών «Π. Κ. Χασάπης – Ε. Τασσίνη» (Α.Μ. 80133) ο χειρισµός της υπόθεσης
και να της δοθεί η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα, ενεργώντας
εξ ονόµατος του ∆ήµου Θέρµης και για λογαριασµό του, να υποστηρίξει, γραπτά
και προφορικά, τις θέσεις και απόψεις του ∆ήµου επί της υποθέσεως,
συντάσσοντας, υπογράφοντας και καταθέτοντας, για τον σκοπό αυτό,
Υποµνήµατα και άλλα έγγραφα και, γενικά, να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη,
σε εκτέλεση της διδόµενης µε την παρούσα ειδικής εντολής και
πληρεξουσιότητας.
Περαιτέρω, λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης και της εξειδικευµένης γνώσης
και εµπειρίας που απαιτείται για την παροχή των ως άνω νοµικών υπηρεσιών,
προτείνεται η υπογραφή σύµβασης µε υψηλότερη αµοιβή, σύµφωνα µε το άρθρο
281 του ν. 3463/2006, µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που,
λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος, την πολυπλοκότητα και το ειδικό αντικείµενο των
εργασιών, εκτιµάται σε: χίλια πεντακόσια ευρώ, προ ΦΠΑ (€1.500,00) και χίλια
οκτακόσια εξήντα ευρώ µε ΦΠΑ (24%) (€1.860,00).
Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος
του ∆ήµου δικηγορική Εταιρεία Αθηνών «Π. Κ. Χασάπης – Ε. Τασσίνη» (Α.Μ.
80133) και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Έθεσε επίσης υπόψη την από 8-2-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (α/α 268)
για τη δέσµευση του ποσού των 1.860,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού
οικ. Έτους 2017 για την αµοιβή της δικηγορικής εταιρείας και κάλεσε την
Οικονοµική επιτροπή να προχωρήσει στη σχετική δέσµευση.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της
και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν.3463/2006 και του
Π.∆. 113/2010
ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ ΕΙ

οµόφωνα

1.Ορίζει τη δικηγορική εταιρεία Αθηνών «Π. Κ. Χασάπης – Ε. Τασσίνη» (Α.Μ.
80133), πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου Θέρµης, προκειµένου να συντάξει
υπόµνηµα του ∆ήµου προς απόκρουση στο ΣτΕ της µε αριθ. καταθ. 395/2016
αίτησης αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 397/2016 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Θέρµης που κατέθεσε η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
“ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ” και να
υποστηρίξει, γραπτά και προφορικά, τις θέσεις και απόψεις του ∆ήµου επί της
υποθέσεως, συντάσσοντας, υπογράφοντας και καταθέτοντας, για τον σκοπό αυτό,
Υποµνήµατα και άλλα έγγραφα και, γενικά, να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη,
σε εκτέλεση της διδόµενης µε την παρούσα ειδικής εντολής και
πληρεξουσιότητας.
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2. Λόγω της σπουδαιότητας της υποθέσεως και της εξειδικευµένης γνώσης και
εµπειρίας που απαιτείται για την παροχή των άνω νοµικών υπηρεσιών συναινεί
στην υπογραφή σύµβασης µε υψηλότερη αµοιβή, η οποία και θα καθορισθεί µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατ’ άρθρο 281 του Κ∆Κ, όπως ισχύει.
3. ∆εσµεύει πίστωση ποσού 1.860,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού οικ.
Έτους 2017 για την αµοιβή της δικηγορικής εταιρείας (α/α 268)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 102/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υ Π Ο Γ ΡΑ Φ Ε Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού χιλίων οχτακοσίων εξήντα
ευρώ (1.860,00€) είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού
της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης
και ΚΑΕ 02.00.6111 πίστωσης
και
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 268 στο βιβλίο
Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 45.902,82€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Μαϊδου Ελένη

