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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

             ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟ 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της αριθ. 13ης έκτακτης συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας 

 
 

Αριθμός απόφασης:  132/2017 

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για 

σύνταξη και κατάθεση αίτησης θεραπείας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας   - διάθεση πίστωσης 

 

 

Σήμερα, την 21η του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλεξάνδρειας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

Αλεξάνδρειας, ύστερα από την αριθ. 9990/21-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα 

με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω  εννεα  (9) μέλη: 

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γκυρίνης Παναγιώτης  1. κανείς 

2. Δριστάς Στάφανος  

3. Τόκας Σωτήριος  

4. Δελιόπουλος Στέφανος 

5. Βουλγαράκης Χαράλαμπος 

 

6. Σταυρής Εμμανουήλ  

7. Μοσχοποπούλου Όλγα 

8. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος 

9. Αλευράς Χρήστος 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δημητρίου Πελαγία, τακτική υπάλληλο του Δήμου Αλεξάνδρειας, του 

κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Β΄Βαθμό. 

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ.9987/21-04-2017 εισηγητικό της Διευθυνσης Διοικητικών κι 

Οικονομικών Υπηρεσιών , το οποίο αυτούσια έχει ως εξης:  

 

ΑΔΑ: ΩΛΙ2ΩΨΠ-ΑΨΠ



 

 2 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιε 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. 

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 τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, προκύπτουν τα ακόλουθα:  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το αριθμ 2035/04-04-2017 

έγγραφο , μας ορίζει καταληκτική ημερομηνία την  21η Απριλίου 2017 για την κατάθεση ποσού 

587.682,74 € σε λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος, με αιτιολογία ότι το ανωτέρω ποσό αντιστοιχεί σε 

πραγματοποιθείσα συγχρηματοδότηση μέσω του Π.Δ.Ε. μη επιλέξιμου ΦΠΑ της Πράξης « Αναβάθμιση 

Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας» MIS 296204. Ο Δήμος έχει ήδη καταθέσει την αριθμ. 

8999/10-04-2017 αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία για παράταση της ανωτέρω προθεσμίας κατά έξι (6) 

μήνες, χωρίς ωστόσο να έχουμε λάβει ακόμη απάντηση για την έγκριση της σχετικής αιτηθείσας 

παράτασης και μετά από ενδελεχή ερεύνα υπάρχει δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων κατά της 

απόφασης αυτής.  

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, της έλλειψης δικηγόρου στον Δήμο μας με μηνιαία αντιμισθία   

καθώς και της  υποχρέωσης του Δήμου να διασφαλίσει τα οικονομικά του συμφέροντα, κρίνεται 

απαραίτητος  ο ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση εκ μέρους του Δήμου 

αίτησης θεραπείας κατά της ανωτέρω απόφασης. 

 

Μετά τα ανωτέρω , και αφού ληφθούν υπόψη : 

1.Το  αριθμ. πρωτ.  2035/04-04-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

2. Η αριθμ. πρωτ.: 8999/10-04-2017υποβληθείσα  αίτηση του Δήμου στην αρμόδια υπηρεσία για 

παράταση  

3.Το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί η έγκριση περί παράτασης  

4. Το γεγονός ότι στον Δήμο δεν υπηρετεί δικηγόρος με μηνιαία  αντιμισθία.  

54. Τις διατάξει του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4194/2013. 

7. Την αριθμ. 62/2016 Πράξης του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

8. Την ανάγκη της άμεσης διάθεσης πιστώσεων, λόγω του κατεπείγοντος  

9. Την προσφορά του δικηγόρου  

 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει  

Α. Τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη  και κατάθεση εκ μέρους του Δήμου αίτησης 
θεραπείας και πάσης φύσεως σχετικών εγγράφων ενώπιον της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, για την 
ανάκληση άλλως τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1089/16-2-2017 απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης 
«Αναβάθμιση Δικτύου ύδρευσης Δήμου Πλατέως Νομού Ημαθίας» με κωδικό ΟΠΣ 296204 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη», καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνεται 
απαραίτητη στα πλαίσια ολοκλήρωσης των ενεργειών για την διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων 
του Δήμου.. 
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Β. Την διάθεση πίστωσης ποσού 2.480 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικονομικού του 2017.   

  

 

 

 Ο Αντιδήμαρχος 

Δριστάς Στέφανος 

 

 

Ο Δήμαρχος τοποθετηθηκε επί του θέματος ως εξής: 

«Από τις διατάξεις των άρθρων 72 του ν.3852/2010 και 281 του ν.3463/2006, ερμηνευόμενες 

σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας (βλ. άρθρα 1 ν.2362/1995, Α΄247, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 ν.3871/2010, Α΄ 141, και ήδη άρθρο 33 ν.4270/2014, Α΄ 

143) ως μερικότερης εκδήλωσης της γενικής αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η 

οποία επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των Ο.Τ.Α. με την ελάχιστη επιβάρυνση του 

προϋπολογισμού τους (Ε.Σ. πράξ. Ι Τμ. 45/2011), συνάγεται ότι με αιτιολογημένη απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής επιτρέπεται η ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού συγκεκριμένων 

εξώδικων ή δικαστικών υποθέσεων του Δήμου, μόνο όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με 

μηνιαία αντιμισθία ή αυτός που έχει προσληφθεί δεν έχει δικαίωμα να παρίσταται σε ανώτατα 

δικαστήρια ή πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα για τα 

συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία, ώστε να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του. Στις περιπτώσεις αυτές οφείλεται στο 

δικηγόρο αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών του, η οποία (αμοιβή) δύναται να ορίζεται, με 

έγγραφη συμφωνία κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ αυτού και του εντολέα, σε ποσό ίσο ή 

κατώτερο σε σχέση με τις αναφερόμενες στον Κώδικα Δικηγόρων νόμιμες αμοιβές,  

Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι υψίστης σημασίας και η μη άσκηση ενεργειών σαφώς επιφέρει  

οικονομική επιβάρυνση. Για  την αντιμετώπιση του θέματος προτείνω να οριστεί πληρεξούσιος 

δικηγόρος ο κ. Σαουλίδης Αντώνιος ο οποίος είναι δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγο και επίσης 

διαθέτει πείρα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  γεγονός που τον καθιστά τον πλέον 

κατάλληλο» 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 

 

1.  Την εισήγηση του Προέδρου 

2. Το  αριθμ. πρωτ.  2035/04-04-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

3.Την αριθμ. πρωτ.: 8999/10-04-2017υποβληθείσα  αίτηση του Δήμου στην αρμόδια υπηρεσία 

για παράταση  

4.Το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί η έγκριση περί παράτασης  

5.Το γεγονός ότι στον Δήμο δεν υπηρετεί δικηγόρος με μηνιαία  αντιμισθία.  

6.Τις διατάξει του αρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

7.Τις διατάξεις του Ν.4194/2013. 
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8.Την αριθμ. 62/2016 Πράξης του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

9.Την ανάγκη της άμεσης διάθεσης πιστώσεων, λόγω του κατεπείγοντος  

10. Την προσφορά του δικηγόρου 

11.Την προταση του Δημαρχου για τον ορισμό δικηγόρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

[υπερψήφισαν οι Δ.Σ. κ.κ. Γκυρίνης Παναγιώτης, Δριστάς Στέφανος, Τόκας Σωτήριος,  Δελιόπουλος 
Στέφανος, Βουλγαράκης Χαράλαμπος, Σταυρής Εμμανουήλ, Μοσχοπούλου Όλγα, Βενιόπουλος 
Κωνσταντίνος,  Αλευράς Χρήστος]  

 

Α. Τον ορισμό του κ. Σαουλίδη Αντωνίου, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με ΑΔΣΘ 8422, με ΑΦΜ 
064017695 ΔΟΥ Β Θεσσαλονίκης, που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, Λ. Σοφού 12, ο οποίος έχει 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, ως πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη  και κατάθεση 
εκ μέρους του Δήμου αίτησης θεραπείας και πάσης φύσεως σχετικών εγγράφων ενώπιον της 
κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, για την ανάκληση άλλως τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
1089/16-2-2017 απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης «Αναβάθμιση Δικτύου ύδρευσης Δήμου 
Πλατέως Νομού Ημαθίας» με κωδικό ΟΠΣ 296204 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-
Θράκη», καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνεται απαραίτητη στα πλαίσια 
ολοκλήρωσης των ενεργειών για την διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου.. 
 

Β. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.480 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικονομικού του 2017.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2017. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 

                    ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 

           

            1. Δριστάς Στάφανος 

            2. Τόκας Σωτήριος     
            3. Δελιόπουλος Στέφανος 
            4. Σταυρής Εμμανουήλ 
            5. Μοσχοπούλου Όλγα 
            6. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος 
            7. Αλευράς Χρήστος 

  

 

 

 

 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                        

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
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