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Αριθμ. Απόφασης 85/2021       Θέμα: «Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της  

     αμοιβής του» 

 

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 1
η
 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 13:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του 

άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., του άρθρου 2 του Ν. 

4682/2020 (ΦΕΚ 76Α΄/03-04-2020) και της υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1469/31-08-2021 

εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε ένα των μελών, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 

5 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση 

αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να 

αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το 

συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων». 

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 

3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα πέντε (5). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γαμπιέρης Αντώνιος, Πρόεδρος 1. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος 

2. Κάβουρας Δημήτριος 2. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών 

3. Τσαμπαλάκης Νικήτας 3. Σεΐτη Πετρούλα 

4. Κανιαρού Ειρήνη 4. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου 

5. Μακρή Άννα Αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα 

Παρίσταται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του 

Διοικητικού Συμβουλίου: 

1) Την περίπτωση ιδ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του 

άρθρου 38 του Ν.4795/2021 με την οποία ορίζεται ότι: «η  Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 

πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν 
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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 το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’ 114)». 

2) Την παρ.1 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006, όπου ορίζεται ότι: «οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που 

διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που 

ισχύουν κάθε φορά». 

3) Την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 4194/2013 (Κώδικα Δικηγόρων), όπου 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». 

4) Τις παρ.1 έως 3 του άρθρου 58 του Ν. 4194/2013, όπου 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.»  

5) Την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 266/2014 σύμφωνα με την οποία: «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 
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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». 

6) Την από 17-03-2020 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» κατά του Υπουργού Εσωτερικών, της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου και της Υπηρεσίας μας για την ακύρωση σειράς διοικητικών πράξεών τους, με αριθμό 

κατάθεσης 1268/2020. 

7) Την από 31-03-2021 πράξη του Προέδρου του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την 

οποία ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ακύρωσης την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 

2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30π.μ., η οποία παραλήφθηκε από την Υπηρεσία μας στις 22-07-2021. 

8) Το υπ’ αιθμ. 1228/29-07-2021 έγγραφο της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Πάτμου κας Γρύλλη 

Ευαγγελίας, με θέμα: «Κλήση της Υπηρεσίας μας σε δικάσιμο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», 

σύμφωνα με το οποίο: «Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 3849/2021 εγγράφου σας, σας ενημερώνω ότι για 

την εκπροσώπηση του Λιμενικού Ταμείου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι απαραίτητος ο 

ορισμός δικηγόρου. Επειδή έως σήμερα δεν έχω προαχθεί σε δικηγόρο με δυνατότητα παράστασης στον Άρειο 

Πάγο καλείσθε να ορίσετε δικηγόρου με δυνατότητα παράστασης στον Άρειο Πάγο και κατά συνέπεια στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας». 

9) Την υπ’ αριθμ. 82/2021 προηγούμενη Απόφαση του, με την οποία τροποποιήθηκε                                                   

ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. έτους 2021, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

150/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

39993/25-08-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

10) Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση της δαπάνης αμοιβής του δικηγόρου έχει εγγραφεί σχετική 

πίστωση ύψους 7.500,00€ στον Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας τρέχοντος 

οικονομικού έτους. 

11) Την υπ’ αριθμ. 107/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

12) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1468/31-08-2021 έγγραφη πρόταση της «Βασιλογεώργης και Συνεργάτες – 

Δικηγορική Εταιρεία», η οποία έχει ως εξής:  

«Αγαπητέ κύριε Καρακατσάνη, 

1. Η δικηγορική μας εταιρεία, «ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», διαθέτει σημαντική εμπειρία στο 

πεδίο του διοικητικού δικαίου τόσο σε δικαστηριακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο γνωμοδοτικής/ 

συμβουλευτικής υποστήριξης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Έχουμε αναλάβει και διεκπεραιώσει επιτυχώς 

εκατοντάδες υποθέσεις ενώπιον του ΣτΕ, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου τα τελευταία χρόνια ενώ, ταυτόχρονα, χάρη στην εσωτερική μας οργάνωση και το εκτεταμένο 

δίκτυο συνεργατών μας, είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε ταχύτατα στις ανάγκες των εντολέων μας. 

2. Ενόψει των ανωτέρω, διαθέτουμε τη γνώση και τη δυνατότητα να αναλάβουμε και να υποστηρίξουμε το 

ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου στην αντιδικία που έχει εκκινήσει με την κατάθεση της υπ’ αριθμ. 
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1268/2020 αίτησης ακύρωσης από το ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου. Η συγκεκριμένη δίκη 

παρουσιάζει διάφορες ιδιομορφίες που δεν αφορούν μόνο στο ουσιαστικό σκέλος της υπόθεσης: Σε 

δικονομικό επίπεδο, δεν είναι καθόλου σαφές – και, σίγουρα, δεν προκύπτει μετά βεβαιότητος από τη 

νομολογία – κατά πόσο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου νομιμοποιείται παθητικώς. Ως εκ τούτου, η 

ασφαλέστερη επιλογή για την παραμονή του Νομικού Προσώπου στη δίκη και την υποστήριξη των θέσεών του 

είναι η κατάθεση παρέμβασης υπέρ του κύρους των προσβαλλομένων ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ακουστεί η 

τοποθέτησή του επί των νομικών ζητημάτων της διαφοράς. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση παρουσιάζει έντονο 

ενδιαφέρον τόσο σε δικονομικό όσο και ουσιαστικό επίπεδο, αφού πέραν της ερμηνείας του ειδικού 

νομοθετικού πλαισίου που διέπει την διαφορά, εγείρονται ερωτήματα εμπροθέσμου της αίτησης ακύρωσης, 

παραδεκτής προσβολής πράξεων και παραδεκτής προβολής λόγων ακύρωσης. 

3. Το τίμημα για την υποστήριξη της υπόθεσης ενώπιον του ΣτΕ εκ μέρους μας ανέρχεται στα τέσσερις 

χιλιάδες τετρακόσια (4.400,00) ευρώ + ΦΠΑ 24% = πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι (5.456,00) 

ευρώ πλέον των όποιων άλλων νόμιμων κρατήσεων. Σε αυτή την τιμή περιλαμβάνεται η κατάθεση της 

παρέμβασης, η προετοιμασία του διοικητικού φακέλου για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου, η συζήτηση 

της υπόθεσης και η κατάθεση ενός ή δύο υπομνημάτων (αναλόγως των αναγκών της υπόθεσης και της 

δικονομικής τακτικής του αντιδίκου). Εξυπακούεται ότι στο ως άνω ποσό περιλαμβάνονται τα έξοδα για την 

διεκπεραίωση των προειρημένων διαδικαστικών ενεργειών, τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 

χιλίων τριακοσίων δεκατριών (1.313,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Τονίζουμε ότι στο ως άνω ποσό δεν 

περιλαμβάνονται τα έξοδα των κοινοποιήσεων, ήτοι η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της 

παρέμβασης, και τα έξοδα της νομιμοποίησης ή, αλλιώς, η αμοιβή του συμβολαιογράφου για την σύνταξη και 

έκδοση του σχετικού ειδικού πληρεξουσίου». 

13) Το ύψος της εν λόγω αμοιβής θεωρεί ότι είναι εύλογο λόγω της ιδιαιτερότητας και της σπουδαιότητας 

της υπόθεσης και διότι η εταιρεία, «ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» διαθέτει σημαντική εμπειρία 

στο πεδίο του διοικητικού δικαίου τόσο σε δικαστηριακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο γνωμοδοτικής/ 

συμβουλευτικής υποστήριξης δημόσιων φορέων. 

14) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία  του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: «Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως 

αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό 

εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και  ακίνητης περιουσίας του,  για την κατάρτιση του 

Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την 

συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του 

μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω 

χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των 

κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται 

εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της 

ΑΔΑ: ΩΗΠΦΟΡΗΜ-ΒΝΞ



 5

κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την 

διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Πάτμου».  

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία 

«ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» της αντίκρουσης της υπ' αριθμ. καταχ. 1268/2020 αίτησης 

ακύρωσης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου, που συζητείται ενώπιον του ΣτΕ 

(Τμήμα Γ'), έναντι αμοιβής ύψους τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00€)  πλέον Φ.Π.Α. ύψους 

χιλίων πενήντα έξι ευρώ (1.056,00€) και πλέον των κρατήσεων. 

Στο σημείο αυτό, το λόγο έλαβε ο κ. Τσαμπαλάκης Νικήτας, ο οποίος σημείωσε ότι παραδοσιακά 

υπήρχαν φιλικές σχέσεις μεταξύ των Δήμων Πάτμου και Λέρου και ρώτησε εάν έχουν γίνει πολιτικές 

ενέργειες για την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ της Υπηρεσίας μας και του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Λέρου, όπως π.χ. με την εξασφάλιση επιχορήγησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Λέρου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων. Ο Πρόεδρος κ. Γαμπιέρης Αντώνιος απάντησε ότι αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος ο ορισμός 

δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Υπηρεσίας μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα, θα κάνει 

προσπάθεια να έλθει σε επαφή με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου, την περίπτωση ιδ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.4795/2021, το άρθρο 281 του Ν. 3463/2006, την περίπτ. ε΄ της παρ.1 του 

άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018, τις 

διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κώδικα Δικηγόρων), την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 266/2014, την από 17-03-

2020 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» κατά του Υπουργού Εσωτερικών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου και της Υπηρεσίας μας, την από 31-03-2021 πράξη του Προέδρου του Γ΄ Τμήματος του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, την υπ’ αριθμ. 82/2021 προηγούμενη Απόφασή του, την υπ’ αριθμ. 150/2021 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου, την υπ’ αριθμ. 39993/25-08-2021 Απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, την υπ’ αριθμ. 107/2021 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1468/31-08-2021 έγγραφη πρόταση της «Βασιλογεώργης και 

Συνεργάτες – Δικηγορική Εταιρεία», το εύλογο του ύψους της αμοιβής, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 

και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

 

1. – Αναθέτει στην Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» την 

αντίκρουση της υπ’ αριθμ. καταχ. 1268/2020 αίτησης ακύρωσης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό 
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Λιμενικό Ταμείο Λέρου», που θα συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Γ') κατά την 

δικάσιμο της 23ης Σεπτεμβρίου 2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο και την διεκπεραίωση της 

σχετικής υπόθεσης επί τω τέλει της απόρριψης του ένδικου βοηθήματος και της καταδίκης του αντιδίκου 

στην δικαστική μας δαπάνη. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία «ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και 

όποιος δικηγόρος διοριστεί από την ίδια εξουσιοδοτείται να πράξει παν νόμιμο και να προβεί σε κάθε 

απαιτούμενη ενέργεια, όπως, ενδεικτικά, η λήψη αντιγράφων του φακέλου της υπόθεσης, η λήψη κωδικών 

ηλεκτρονικής παρακολούθησης της υπόθεσης, η κατάθεση δικογράφων, η συζήτηση της υπόθεσης κ.ο.κ 

2. – Η αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για τις υπηρεσίες της 

ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00€)  πλέον Φ.Π.Α. ύψους χιλίων 

πενήντα έξι ευρώ (1.056,00€) και πλέον των κρατήσεων που βαρύνουν, κατά την κείμενη νομοθεσία, τις 

δημόσιες συμβάσεις. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 85/2021. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

          

         Ο Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη 

   Γαμπιέρης Αντώνιος                                                      Κάβουρας Δημήτριος – Τσαμπαλάκης Νικήτας 

                                                                                                  Κανιαρού Ειρήνη  – Μακρή Άννα 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ακριβές Αντίγραφο 

Πάτμος, 03/09/2021 

     

             Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

       Γαμπιέρης Αντώνιος                                                                                    Κάππου Αναστασία 
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