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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 53/2019
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 5/2019 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει
αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της αριθ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/2401-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
Στο Αμύνταιο, στις 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και
ώρα 13:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 3650/06-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Θεοδωρίδης Κων/νος,
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Μπάντης Ιορδάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Σύμφωνα με το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 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.
Σε συνέχεια του αριθ. πρωτ. 517/18-02-2019 εγγράφου της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και μετά από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία, ο
κος ΖΥΓΟΥΡΗΣ Παναγιώτης, νομικός σύμβουλος στην Κ.Ε.Δ.Ε., απέστειλε
στον Δήμο γνωμοδότηση περί «Άσκησης ή μη ενδίκου μέσου αιτήσεως
ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/24-01-2019
(ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον
καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό
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προγραμματισμού των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην
παρ. 10 αρθρ. 69α ν.4270/2014 ως ισχύει».
Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση, κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη
η λήψη απόφασης για άσκηση του ενδίκου μέσου
α) της αιτήσεως
ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της ΥΑ αριθ. 2/6748/ΔΛΓΚ/24-01-2019
(ΦΕΚ Β’ 104) του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών, και β) της αιτήσεως
αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως αν Δικαστηρίου και λήψεως
προσωρινής διαταγής, ώστε να ανασταλεί η άμεση εκτέλεση της ως άνω ΥΑ
για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη γνωμοδότηση.
Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εν λόγω γνωμοδότησης και τον ορισμό
ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. ΖΥΓΟΥΡΗ Παναγιώτη του Κωνσταντίνου,
Νομικό Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε., με Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 6216 και Α.Φ.Μ.
015848879, με έδρα επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 9-11 στην Αθήνα (Τ.Κ.
106 82), λόγω της μεγάλης και εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας
του, την οποία απέκτησε δια της πολυετούς ενασχόλησής του με τα ζητήματα
των ΟΤΑ, τόσο σε δικαστηριακό επίπεδο ως νομικός σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ε.
όσο και σε θεωρητικό-επιστημονικό επίπεδο ως συγγραφέας του δίτομου
έργου «Ερμηνεία Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν.3463/2006» καθώς και του
επίσης δίτομου έργου «Ερμηνεία Καλλικράτη Ν.3852/2010» ώστε να προβεί
στις κάτωθι ενέργειες:
Κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση αιτήσεως ακυρώσεως και
αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19
(ΦΕΚ 104 Β/24-01-2019) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών:
«Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός
προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην
παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει»», κατά το
μέρος που συμπεριλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τους ΟΤΑ Α’ βαθμού.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1.
2.
3.
4.
5.

Το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2664/98 ως ισχύει.
Το αριθ. πρωτ. εισερχ. 3743/7-3-2019 έγγραφο του κ. ΖΥΓΟΥΡΗ Π.
Τη γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου
Την εισήγηση του Πρόεδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αποδέχεται τη συνημμένη γνωμοδότηση.
Β. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. ΖΥΓΟΥΡΗ Παναγιώτη του
Κωνσταντίνου, στον ΖΥΓΟΥΡΗ Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, Νομικό
Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε., με Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών 6216 και Α.Φ.Μ. 015848879, με
έδρα επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 9-11 στην Αθήνα (Τ.Κ. 106 82), λόγω
της μεγάλης και εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας του, την οποία
απέκτησε δια της πολυετούς ενασχόλησής του με τα ζητήματα των ΟΤΑ, τόσο
σε δικαστηριακό επίπεδο ως νομικός σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ε. όσο και σε
θεωρητικό-επιστημονικό επίπεδο ως συγγραφέας του δίτομου έργου
«Ερμηνεία Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν.3463/2006» καθώς και του επίσης
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δίτομου έργου «Ερμηνεία Καλλικράτη Ν.3852/2010» ώστε να προβεί στις
κάτωθι ενέργειες:
κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση αιτήσεως ακυρώσεως και
αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ
104 Β/24-01-2019) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών: «Καθορισμός
λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του
άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει»», κατά το μέρος που
συμπεριλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τους ΟΤΑ Α’ βαθμού.
Γ. Το ύψος της αμοιβής του άνω δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, σύμφωνα με τα κατώτατα όρια του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, ΆΡΘΡ. 166, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), για
I.

την κατάθεση αίτησης ακυρώσεως, την κατάθεση αίτησης αναστολής,
τη παράσταση κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναστολής και την
επίδοση αυτών στον καθ’ ου Υπουργό Οικονομικών, και

II.

την παράσταση κατά τη συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως και την
κατάθεση σχετικού υπομνήματος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 53/2019
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
3. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.

