
16ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Μαΐου 2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16ης/27.05.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 2360/23.05.2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                      ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος   ΟΥΔΕΙΣ
2.  Καμίλης Θεόδωρος
3.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4.  Λουρής Αντώνιος
5.  Πατηνιώτη Μαρία
6.  Δεμένεγας Νικόλαος
7.  Γροσομανίδη Παρασκευή

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού πρα-
κτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 27ης ΜΑΪΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2360/23.05.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

Θέμα 1ο  :  Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης
διοργάνωσης  διημερίδας για την βιοποικιλότητα της Κέας. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα  2ο  :  Απόφαση  χορήγησης  παράτασης  ωραρίου  μουσικής  σε  καταστήματα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  για  το  2022. [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα  3ο  :  Ορισμός δικηγόρου για τη διαδικασία εκπροσώπησης του Δήμου Κέας σε σχέση με την
υπ΄αριθ.Ε2022/2086 δικογραφία.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
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Θέμα 1ο :  Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δα-
πάνης διοργάνωσης διημερίδας για την βιοποικιλότητα της Κέας.

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

1.Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση ε΄ της
παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και απονεμήθηκε στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να
αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  όλων  των  εγγεγραμμένων
πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό,  χωρίς  να  απαιτείται  απόφαση  συλλογικού  οργάνου
(δηλαδή  χωρίς  να  απαιτείται  απόφαση  διάθεσης  των  πιστώσεων  από  την  οικονομική
επιτροπή ή από το δημοτικό συμβούλιο).

2.Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή,
που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει να ισχύει σε
κάθε περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά την ισχύ του Ν.
4555/2018 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] πλέον την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών. 

Στη συνέχεια με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και πιο συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο αυτής
με συνέπεια από 31-8-2019  (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.  4625/2019 στο ΦΕΚ 139Α)  και
εφεξής,  όποτε  απαιτείται  εξειδίκευση  πίστωσης  να  προηγείται  απόφαση  της  οικονομικής
επιτροπής (αντί  δημοτικού  συμβουλίου) πριν  από  την  απόφαση  του  δημάρχου  έγκρισης  και
διάθεσης των δαπανών του προϋπολογισμού.

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται  και  προσδιορίζεται  στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ  00.6442 με τίτλο “Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων”, του
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απα-
ραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση, απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση δα-
πάνης και η εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.

Στις 28 και 29 Μαΐου 2022 διοργανώνεται στην Κέα από τον Δήμο Κέας και τον κ. Δημήτρη Βρετ-
τό, Γεωπόνο Γ.Π.Α., μία ενδιαφέρουσα διημερίδα για την βιοποικιλότητα του νησιού. Η βιοποικι-
λότητα – η ποικιλία της ζωής στη Γη – καθιστά τον πλανήτη, και ως εκ τούτου το νησί μας, κα-
τοικήσιμο και όμορφο. Η φύση μας προσφέρει απόλαυση, έμπνευση και αναψυχή. Εξαρτόμαστε
από αυτήν για τρόφιμα, ενέργεια, πρώτες ύλες, νερό και αέρα – τα στοιχεία που καθιστούν δυ-
νατή τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε και αποτελούν την κινητήρια δύναμη κάθε οικονομίας. Ωστόσο,
παρά τη μοναδική αξία της φύσης, πολύ συχνά τη θεωρούμε δεδομένη και οι πιέσεις σε πολλά
φυσικά συστήματα αυξάνονται.
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Το Σάββατο 28 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες για την βιοποικιλότητα της Κέας στο Πνευ-
ματικό Κέντρο «Στυλιανός Ρέστης» από τις 10.00 έως τις 14.00.

Την Κυριακή 29 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί μία παράλληλη δράση η οποία θα περιλαμβάνει την
περιήγηση στο ρέμα της Φλέας, όπως και τον εθελοντικό καθαρισμό του ρέματος. Περισσότερες
λεπτομέρειες για τη δράση θα ανακοινωθούν το Σάββατο κατά τη διάρκεια των ομιλιών.

 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα καλυφθεί από τον Δήμο Κέας δαπάνη φιλοξενίας ομιλητών
της διημερίδας (CPV : 55000000-0), ως κάτωθι :

2 μονόκλινα δωμάτια για 2 διανυκτερεύσεις στις 27 & 28/05/2022, αναχώρηση 29/05/2022

2   μονόκλινα δωμάτια για 1 διανυκτέρευση στις 28/05/2022, αναχώρηση 29/05/2022

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω δαπανών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  303,00   € συμπ.  
Φ.Π.Α. και τέλους διαμονής και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6442 με τίτλο “Διοργάνωση συνεδρίων
συναντήσεων διαλέξεων”, του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2022. 

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :

1.Την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, με την οποία επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη δαπάνη και  εξειδικεύει  πίστωση συνολικού ποσού  303,00 € συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α.
00.6442  με  τίτλο  “Διοργάνωση  συνεδρίων  συναντήσεων  διαλέξεων”, του  προϋπολογισμού
εξόδων οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας, που αφορά στην κάλυψη εξόδων διοργάνωσης διημερί-
δας για την βιοποικιλότητα της Κέας. Η  διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις  28 και 29 Μαΐου
2022.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα καλυφθεί από τον Δήμο Κέας δαπάνη φιλοξενίας ομιλητών της
διημερίδας (CPV : 55000000-0), ως κάτωθι :

2 μονόκλινα δωμάτια για 2 διανυκτερεύσεις στις 27 & 28/05/2022, αναχώρηση 29/05/2022

2   μονόκλινα δωμάτια για 1 διανυκτέρευση στις 28/05/2022, αναχώρηση 29/05/2022

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 84/2022
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Θέμα 2ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος για το 2022. 

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει  ότι,  με  την  υπ’  αριθμ.  128/2011  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας
αποφασίστηκε  η  «παράταση  του  χρόνου  χρήσης  μουσικής  για  καταστήματα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις 03:00 π.μ
και για τις ίδιες ημέρες έως την 02:00 π.μ. για τα καταστήματα της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής
Διάταξης (Β’ 526) που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο». 

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της
ΚΥΑ  16228/2017,  οι  κάτωθι  ενδιαφερόμενοι  αιτούνται  τη  χορήγηση  παράτασης  ωραρίου
μουσικής για το έτος 2022 στα καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους:

1. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ του  Αναργύρου,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη θέση Κάτω Μεριά Κέας, με αρ. γνωστοποίησης 1005955.2 (αρ.
πρωτ. Αίτησης: 2202/17-05-2022)

2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΤΑΒΕΡΝΑ
στη θέση Οτζιάς Κέας με αρ. γνωστοποίησης για τη χρήσης μουσικής 1216474.001/17-9-
2021 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 2203/17-05-2022)

3. «ΧΡΗΣΤΟΣ  ΗΛΙΑΣ  του  Αθανασίου»,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «ΚΕΑ ΑΝΕΜΟΣ  CAFE» στην Κορησσία Κέας με αρ.  άδειας
μουσικής: 1455/22-3-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2431/26-05-2022)

4. CRISCO PC IKE, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΥΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ –ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ στη θέση Βουρκάρι Κέας με αρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής 1057786 (αρ.
πρωτ. Αίτησης: 2187/16-05-2022)

Για το ανωτέρω κατάστημα δεν δόθηκε άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το 2021 , παρότι
δεν έχει βεβαιωθεί παράβαση από το ΑΤ Κέας που να σχετίζεται με διατάραξη κοινής ησυχίας, για
το προηγούμενο έτος, πλην όμως, έχει γίνει έγγραφη καταγγελία από του ιδιοκτήτες της διπλανής
οικίας περί της όχλησης που δημιουργεί το κατάστημα από την χρήση της μουσικής κυρίως στο
εξωτερικό χώρο.

Η συγκεκριμένη καταγγελία απεστάλη στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΝΑ, για διερεύνηση των
καταγγελλομένων και παροχή οδηγιών. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΝΑ, μας απάντησε με το
υπ’αριθμ.  1914/28-09-2021 έγγραφο,  μεταξύ άλλων ότι,  ζητήθηκε η  σύνταξη μελέτης για την
χρήση μουσικής στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης  (ισόγεια και ορόφου) που να τεκμηριώνει
ότι η χρήση μουσικής από το κατάστημα δεν δημιουργεί προβλήματα στα σημεία προστασίας.
Μέχρι  την  αποστολή του ανωτέρω εγγράφου δεν είχε  προσκομιστεί  στην  ανωτέρω Υπηρεσία
αυτή η μελέτη. Ούτε επιδείχθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο.  Η έλλειψη της παραπάνω μελέτης
σημαίνει ότι το κατάστημα δεν έχει το δικαίωμα χρήσης μουσικής στον υπαίθριο χώρο αυτού,
τόσο  στον  όροφο  όσο  και  στο  ισόγειο  τμήμα. Σύμφωνα  με  όλα  τα  παραπάνω  το  εν  λόγω
κατάστημα δεν μπορεί να λειτουργεί μουσική στον υπαίθριο χώρο του.
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Επειδή ο καταγγέλλων εξακολουθεί να παραπονείται προφορικά και να εκφράζει τη δυσαρέσκειά
του στην δημοτική αρχή για τη χρήση μουσικής από το εν λόγω κατάστημα,  καθ όλο το διάστημα
της παραθεριστικής διαμονής του στο νησί, εισηγούμαι αρνητικά για την χορήγηση παράτασης
μουσικής για το 2022 για το κατάστημα της CRISCO PC IKE στο Βουρκάρι διότι, από τα ανωτέρω
προκύπτει πως με τη χρήση μουσικής διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1.Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας  

              Υγείας από θορύβους Μουσικής» 

2.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996

3.Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)

4.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε  απο  το
αρθρο 50 παρ.2 του Ν.4873/2021

5.Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017

6.Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας

7.Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων

8.Το υπ’αριθμ. 1914/28-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της ΠΝΑ

9.Την αρνητική εισήγηση για το ΚΥΕ CRISCO PC IKE 

10.Την θετική εισήγηση για τα υπόλοιπα ΚΥΕ 

11.Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Τα μέλη της μειοψηφίας  κ.Νικ .Δεμένεγας και κ Παρασκευή Γροσομανίδη, λένε τα εξής :

“..για  το  Θέμα  2  :  "Απόφαση  χορήγησης  παράτασης  ωραρίου  μουσικής  σε  καταστήματα
υγειονομικού  ενδιαφέροντος  για  το  2022"  ψηφίζω  ΥΠΕΡ  της  χορήγησης  παράτασης  ωραρίου
μουσικής σε όλα τα συγκεκριμένα καταστήματα, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες, με την
παρατήρηση ως προς την εισήγηση του θέματος, ότι δεν μπορούμε να αρνούμαστε επιλεκτικά για
μία συγκεκριμένη επιχείρηση (CRISCO PC IKE) την παράταση ωραρίου μουσικής επικαλούμενοι τα
προφορικά  παράπονα  και  την  δυσαρέσκεια  του  γείτονα  στην  δημοτική  αρχή  για  τη  χρήση
μουσικής από το εν λόγω κατάστημα κατά την παραθεριστική διαμονή του στο νησί, ειδικά σε μία
περιοχή που όλα τα γειτονικά καταστήματα λειτουργούν νόμιμα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο..”

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Θ.Καμίλης, λέει τα εξής :

 “..Όσον  αφορά  το  θέμα  2  ψηφίζω  θετικά  και  για  τις  4  επιχειρήσεις  που  ζητούν  παράταση
ωραρίου μουσικής..”
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ελευθέριος Τζουβάρας ενημερώνει όλα τα παρόντα
μέλη για τα εξής :

“..Σύμφωνα με το έγγραφο από την διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων δεν έχει κατατεθεί η
απαραίτητη  μελέτη  για  την  χρήση  μουσικής.  Ως  εκ  τούτου  δεν  μπορούμε  να  χορηγήσουμε
παράταση μουσικής..”.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τις
σχετικές διατάξεις και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Α) Χορηγεί ΟΜΟΦΩΝΑ άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2022 στα καταστήματα :

1. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ του  Αναργύρου,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη θέση Κάτω Μεριά Κέας, με αρ. γνωστοποίησης 1005955.2 (αρ.
πρωτ. Αίτησης: 2202/17-05-2022)

2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΤΑΒΕΡΝΑ
στη θέση Οτζιάς Κέας με αρ. γνωστοποίησης για τη χρήσης μουσικής 1216474.001/17-9-
2021 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 2203/17-05-2022)

3. «ΧΡΗΣΤΟΣ  ΗΛΙΑΣ  του  Αθανασίου»,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «ΚΕΑ ΑΝΕΜΟΣ  CAFE» στην Κορησσία Κέας με αρ.  άδειας
μουσικής: 1455/22-3-2012 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 2431/26-05-2022)

Οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας

Β) Δεν χορηγεί ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (4 ψήφοι ΚΑΤΑ & 3 ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ) άδεια παράτασης ωραρίου
μουσικής για το έτος 2022 στο κατάστημα :

1. CRISCO PC IKE, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΥΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ –ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ στη θέση Βουρκάρι Κέας με αρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής 1057786 (αρ.
πρωτ. Αίτησης: 2187/16-05-2022)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 85/2022



16ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Μαΐου 2022

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός δικηγόρου για τη διαδικασία εκπροσώπησης του Δήμου Κέας σε σχέση με
την υπ΄αριθ. Ε2022/2086 δικογραφία.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επι-
τροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Σύμφωνα με την παράγραφο  ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με  την  παρ.ιθ΄  του  άρθρου  3  του  Ν.  4623/2019,  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  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. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 273/25837/19-4-2022(ΑΔΑ 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ) : 
“….Η συνταγματική επιταγή και η – κατ’ εφαρμογή αυτής – πολιτική και διοικητική εκπροσώπηση
των ΟΤΑ από τα αιρετά τους όργανα Απαιτεί τη νομοθέτηση της νομικής τους υποστήριξης, καθώς
τα αιρετά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης καλούνται,  συχνά,  να λάβουν αποφάσεις  που
ενδέχεται  να  τους  οδηγήσουν  σε  δικαστικές  διενέξεις.  Σε  συνέχεια  του  άρθρου  52  του  Ν.
4735/2020  (Α  197),  ο  νομοθέτης  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  11  του  Ν.  4915/2022  (Α63)
παρεμβαίνει πιο στοχευμένα, προκειμένου να ρυθμίσει με διακριτό τρόπο τη νομική υποστήριξη
των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης από εκείνη που προβλέπεται για τους υπαλλήλους των
φορέων του δημοσίου τομέα…..

….Συγκεκριμένα σε περίπτωση που στο δήμο δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή,
τηρείται η ακόλουθη διαδικασία :
α)  αίτηση  του  ενδιαφερόμενου  αιρετού  στην  αρμόδια  υπηρεσία  του  δήμου  για  την  άμεση
διαβίβασή της στην οικονομική επιτροπή
β) απόφαση της οικονομικής επιτροπής για ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης σχετικής εισήγησης…..
….ιι. Η νομική υπηρεσία του δήμου ή ο νομικός σύμβουλος που υπηρετεί στον οικείο δήμο ή ο
δικηγόρος  στον  οποίο  έχει  ανατεθεί  η  σύνταξη  σχετικής  εισήγησης  οφείλει  να  προβεί  σε,
καταρχήν, έλεγχο των στοιχείων της υπόθεσης και να αναφέρει τους λόγους που δικαιολογούν ή
όχι τη νομική υποστήριξη του αιρετού….” 

Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα Αμοιβών του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Η δήμαρχος με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2350/2022 αίτησή της αιτείται τον διορισμό της Δικηγόρου
Μαρία Γκικαράκη,  Δ/νση,  Λεωφόρος  Λαυρίου 8-10,  Λαύριο  ΤΚ  19500,  ΑΦΜ 125448000,  ΔΟΥ
Κορωπίου, Α.Μ. ΔΣΑ 31702, για τα κάτωθι :

Για την σύνταξη σχετικής εισήγησης που αφορά σε Κλήση για ύποπτο για Προκαταρκτική Εξέταση
της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου και της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος
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Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  περιβάλλοντος,  κας  Δήμητρας  Δεμένεγα,  από  τη  Πταισματοδίκη
Λαυρίου, λόγω μήνυσης / έγκλησης σε βάρος τους που ασκήθηκε από τον Ιωάννη Γλυνό, για
ενδεχόμενη  διάπραξη  του  σκιαγραφούμενου  αδικήματος  (παράβαση  καθήκοντος  κατ’
εξακολούθηση άρθρο 94, 98, 259 ΠΚ),  στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης..
(υπ’ αριθ. δικογραφία Ε2022/2086).

Για τη σύνταξη της σχετικής εισήγησης  η Δικηγόρος Μαρία Γκικαράκη, 

α) Θα εμφανιστεί ενώπιον της κας Πταισματοδίκου Λαυρίου,
β) Θα λάβει αντίγραφα της σχηματισθείσας δικογραφίας,
γ) Θα αιτηθεί προθεσμία για εμφάνιση και υποβολή εγγράφων απόψεων – εξηγήσεων,
δ) Θα μελετήσει τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στη σχηματισθείσα δικογραφία και τα λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα
ε) Θα συντάξει έγγραφες εξηγήσεις / απόψεις (εισήγηση προς οικονομική επιτροπή)

Η  δικηγορική  αμοιβή,  η  οποία  είναι  η  κατώτερη  βάσει  του  Πίνακα  Αμοιβών  του  Κώδικα
Δικηγόρων  (Ν.4194/2013),  δεν  θα  ξεπεράσει  το  ποσό  των  2.480,00  €  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και καλύπτει τις εξής επιμέρους δικηγορικές εργασίες :

➢ απασχόληση για χρονικό διάστημα 25 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών), ως εξής :

1 - Μετάβαση στο Πταισματοδικείο Λαυρίου προς λήψη αντιγράφων δικογραφίας από την 
Πταισματοδίκη (4 ώρες Χ 80,00 ευρώ = 320,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ)
2 - Μελέτη δικογραφίας, έρευνα σχετικών εγγράφων 21 ώρες Χ 80,00 ευρώ = 1680,00 ευρώ πλέον
ΦΠΑ

Άρα η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € συν ΦΠΑ 24% = 2.480,00 € με ΦΠΑ.

Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση διατάκτη και θα βαρύνει τον Κ.Α.  00.6111.0001 προϋ/
σμού εξόδων οικ. έτους 2022.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.  Τις  διατάξεις  της  παραγράφου  ιε΄  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  όπως  αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ.ιθ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
2.   Τον Πίνακα Αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
3.   Την εγκύκλιο 273/25837/19-4-2022(ΑΔΑ 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ)
3.   Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     

Διορίζει την Δικηγόρο Μαρία Γκικαράκη, Δ/νση, Λεωφόρος Λαυρίου 8-10, Λαύριο ΤΚ 19500, ΑΦΜ
125448000, ΔΟΥ Κορωπίου, Α.Μ. ΔΣΑ 31702, για τα κάτωθι :

Για την σύνταξη σχετικής εισήγησης που αφορά σε Κλήση για ύποπτο για Προκαταρκτική Εξέταση
της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου και της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος
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Τεχνικών Υπηρεσιών και περιβάλλοντος, κας Δήμητρας Δεμένεγα, από τη πταισματοδίκη Λαυρίου,
λόγω μήνυσης / έγκλησης σε βάρος τους που ασκήθηκε από τον Ιωάννη Γλυνό, για ενδεχόμενη
διάπραξη του σκιαγραφούμενου αδικήματος (παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση άρθρο
94, 98, 259 ΠΚ), στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης.. (υπ’ αριθ. δικογραφία
Ε2022/2086).

Για τη σύνταξη της σχετικής εισήγησης  η Δικηγόρος Μαρία Γκικαράκη, 

α) Θα εμφανιστεί ενώπιον της κας Πταισματοδίκου Λαυρίου,
β) Θα λάβει αντίγραφα της σχηματισθείσας δικογραφίας,
γ) Θα αιτηθεί προθεσμία για εμφάνιση και υποβολή εγγράφων απόψεων – εξηγήσεων,
δ) Θα μελετήσει τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στη σχηματισθείσα δικογραφία και τα λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα
ε) Θα συντάξει έγγραφες εξηγήσεις απόψεις (εισήγηση προς οικονομική επιτροπή)

Η  δικηγορική  αμοιβή,  η  οποία  είναι  η  κατώτερη  βάσει  του  Πίνακα  Αμοιβών  του  Κώδικα
Δικηγόρων  (Ν.4194/2013),  δεν  θα  ξεπεράσει  το  ποσό  των  2.480,00  €  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και καλύπτει τις εξής επιμέρους δικηγορικές εργασίες :

➢ απασχόληση για χρονικό διάστημα 25 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών), ως εξής :

1 - Μετάβαση στο Πταισματοδικείο Λαυρίου προς λήψη αντιγράφων δικογραφίας από την 
Πταισματοδίκη (4 ώρες Χ 80,00 ευρώ = 320,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ)

2 - Μελέτη δικογραφίας, έρευνα σχετικών εγγράφων 21 ώρες Χ 80,00 ευρώ = 1680,00 ευρώ πλέον
ΦΠΑ

Άρα η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € συν ΦΠΑ 24% = 2.480,00 € με ΦΠΑ.

Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση διατάκτη και θα βαρύνει τον Κ.Α.  00.6111.0001 προϋ/
σμού εξόδων οικ. έτους 2022.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 86/2022
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                                       Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

                                                      Λουρής Αντώνιος 

                                                         Πατηνιώτη Μαρία 

                                                                    Δεμένεγας Νικόλαος

          Γροσομανίδη Παρασκευή


