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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
της 6ης τακτικής με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων 

 
 
ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 261/18-12-2020 ΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 

 
 
Στα Χανιά, σήμερα την 9η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., διεξήχθη τακτική με 
τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω της υπηρεσίας epresence.gov.gr (σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020 όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 Β’ 1704 και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5619/05-02-2021 πρόσκληση που 
δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019.  
 

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:  
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος  1. Δρακάκης Πέτρος 
2. Ζερβουδάκη Ελένη  2. Γιακουμογιαννάκης Μύρων 
3. Καλογριδάκης Μιχαήλ  3. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος 

4. Μιχαηλάκης Στυλιανός    

5. Νικηφοράκης Ιωάννης    
6. Ξανθουδάκης Γεώργιος    
7. Αποστολάκης Σπυρίδων    
8. Σπυριδάκης Ιωάννης    
 
 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Γραμματέας της Επιτροπής Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, 
για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν συμμετείχε κανείς. 
 
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8) μέλη, ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής: 
 
(α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 67757/28-12-2020 εντός ημερήσιας διάταξης εισήγηση της Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου Χανίων, Αγγελική Χατζάκη – Ντουντουνάκη, η οποία έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε (Ν. 4194/2013) και ισχύει 
σήμερα: “Άρθρο 37. Αποδοχή εντολής – Τήρηση επιμέλειας και ευπρέπειας. 1. Ο δικηγόρος έχει 
υποχρέωση να αναλαμβάνει κάθε υπόθεση, εκτός εάν αυτή είναι προδήλως αβάσιμη, δεν είναι δεκτική 
υπεράσπισης, έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα άλλων εντολέων του ή αντιβαίνει στις αρχές του. 
2. Ο δικηγόρος οφείλει να αναλαμβάνει την υπεράσπιση οποιουδήποτε κατηγορουμένου, εφόσον αυτό 
ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1. 3. Ο δικηγόρος οφείλει: α) να 
εκτελεί τα καθήκοντα του με ευσυνειδησία και επιμέλεια, β) να επιχειρεί το συμβιβασμό υποθέσεων που 

είναι δεκτικές συμβιβασμού, γ) να μην παρελκύει τις δίκες.”. 
Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χανίων στις 23-2-2021 δικάζεται η με ημερομηνία 10-12-2020 και 

υπ΄ αριθμ. πρωτ. 261/18-12-2020 αγωγή (αριθμός πρωτ. Δήμου Χανίων 67437/24-12-2020) των 1) 
Χριστίνας - Ελβίρας Στασσίνου κ.λ.π. (συνολικά 6 δικηγόρων του Δήμου Χανίων) κατά του Δήμου Χανίων, 

με την οποία ζητούν τα επιδόματα Πάσχα, Χριστουγέννων, αδείας κ.λ.π. και συνολικά 2.000 ευρώ 
έκαστος. 

Επειδή, συνεπώς, υπάρχει σύγκρουση με τα συμφέροντα του Δήμου. 
 
 

ΑΔΑ: 61Θ2ΩΗ5-ΨΟΕ



 
  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 
Όπως ορισθεί εξωτερικός δικηγόρος για να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αγωγής ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Χανίων ή και σε κατ΄ έφεσιν δίκη και χειριστεί την υπόθεση αυτή. 
 

(β) το αριθμ. 1/2021 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων 
(κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 68033/30-12-2020 αιτήματος του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής), 
σύμφωνα με το οποίο διορίζει την κα. Νίκη Αποστολάκη μέλος του Δ.Σ.Χ. με Α.Μ. : 169, για να 
εκπροσωπήσει το Δήμο Χανίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χανίων κατά τη δικάσιμο της 23-2-2021 ή σε 
κάθε τυχόν μετ’ αναβολής δικάσιμο, κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 261/18-12-2020 αγωγής των 
συνολικά έξι (6) δικηγόρων του Δήμου Χανίων κατά αυτού για τα επιδόματα τους, καθώς και στην τυχόν 

κατ’ έφεση δίκη. 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 
 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις 

διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020), την ως άνω υπ’ αρ. 
πρωτ. 67757/28-12-2020 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 68033/30-12-2020 

αίτημα προς το Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων και το απόσπασμα του Πρακτικού 1/2021 του Δ.Σ.Χ. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

   Τον ορισμό της δικηγόρου Χανίων κα. Αποστολάκη Νίκη, μέλος του Δ.Σ.Χ. με Α.Μ. : 169, για να 
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Χανίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χανίων κατά τη δικάσιμο της 
23-2-2021 ή σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολής δικάσιμο, κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 261/18-12-2020 
αγωγής των συνολικά έξι (6) δικηγόρων του Δήμου Χανίων κατά αυτού για τα επιδόματα τους, καθώς και 
στην τυχόν κατ’ έφεση δίκη και να χειριστεί την υπόθεση αυτή. 
 

 

       Η  απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 68/2021 
 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
            ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
  ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

  ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
  ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Η Γραμματέας 
 

Τσουκαλά Ουρανία  
 

ΑΔΑ: 61Θ2ΩΗ5-ΨΟΕ
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