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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ  29 MΑΪΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  149/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

15. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 42/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρα 16.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 13.874/25-5-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα  τα 20 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  
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6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ίου Αναστάσιος 17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Κούκος Γεώργιος 7 Χατζόγλου Ιωάννης 

4 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση πριν ξεκινήσει η  συζήτηση των θεµάτων. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων  

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα κ. Καραµπάσης Θεόφιλος  

β. Βρυτών κ. Τζαβέλλας Θωµάς  

γ.  Νησίου κ. Τσαπκίνης Χρήστος  

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

ε.  Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης  

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τa θέµατα. 

ΑΔΑ: 6ΦΝΜΩΡΠ-ΞΞΥ



 3 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 15ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την αριθµ. 42/2015 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία αποφασίσθηκαν κατά πλειοψηφία, 

µεταξύ άλλων, τα εξής: 

«Αναθέτει τη νοµική υποστήριξη και προσλαµβάνει ως πληρεξούσια δικηγόρο 

του ∆ήµου Έδεσσας τη ∆ικηγόρο Αθηνών Αλεξίου Θεοδώρα (Α.Μ.∆.Σ.Α.: 13555),  της 

δίδει δε την εντολή και πληρεξουσιότητα να γνωµοδοτεί, συµβουλεύει ή και να 

παραστεί εκ µέρους του ∆ήµου σε οποιαδήποτε ένσταση ή προσφυγή που θα 

προκύψει κατά τα στάδια του ∆ιαγωνισµού της επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση 

της υπηρεσίας «Εργασίες αποκοµιδής απορριµµάτων και οδοκαθαρισµού του ∆ήµου 

Έδεσσας» και γενικότερα να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη νόµιµη ενέργεια για την 

περαίωση της παραπάνω εντολής. Ενδεικτικά, η δικηγόρος, µετά από ενηµέρωση από 

τους αρµόδιους υπηρεσιακούς ή την Οικονοµική Επιτροπή, ενεργεί µε προφορικές ή 

έγγραφες γνωµοδοτήσεις σχετικά µε ενστάσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια του 

∆ιαγωνισµού και σε όλα τα στάδια αυτού, τεκµηριώνοντας νοµικά το βάσιµο ή 

αβάσιµο αυτών, συντάσσει έγγραφα που αφορούν τον ∆ιαγωνισµό (σχέδια 

αποφάσεων αρµοδίων οργάνων – επιτροπών) και γενικά παρέχει νοµική υποστήριξη 

στα αρµόδια όργανα». 

Σύµφωνα µε το άρθρ. 72, παρ. 2,  περ. ιε του Ν. 3852/2010 µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής είναι δυνατή, κατ, εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου 

ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία 

για τα συµφέροντα του ∆ήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις 

περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 281 του ∆.Κ.Κ.   

Σύµφωνα µε το άρθρο 281 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως ισχύει, 

ορίζονται τα εξής:  

«1. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από ∆ήµο ή Κοινότητα αµείβονται 

σύµφωνα µε  τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Η 

αµοιβή τους µπορεί να  ελαττωθεί, µε απόφαση του δικαστηρίου που δικάζει πίνακα 

αµοιβών τους έως το πενήντα τοις  εκατό (50%) των κατώτατων ορίων που ορίζονται 

στον Κώδικα, ύστερα από εκτίµηση της  οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου ή της 

Κοινότητας που έχει διορίσει το δικηγόρο. 

2. Τα δικαστήρια µπορούν να καθορίζουν το ποσό της δικαστικής δαπάνης που 

επιδικάζεται σε  βάρος ή υπέρ ∆ήµων και Κοινοτήτων, σε ποσό που φθάνει έως το 
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πενήντα τοις εκατό (50%) των κατώτατων ορίων που ορίζονται από τον Κώδικα περί 

∆ικηγόρων. 

3. Για την εξώδικη ή δικαστική αντιµετώπιση νοµικών ζητηµάτων, τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη  σηµασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευµένη νοµική γνώση ή 

εµπειρία, η αµοιβή του δικηγόρου καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή του 

κοινοτικού συµβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούµενων παραγράφων. Η σχετική 

απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών τους». 

Η διεκπεραίωση του παραπάνω διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκοµιδής απορριµµάτων και οδοκαθαρισµού 

του ∆ήµου Έδεσσας» απαιτεί την πρόσληψη δικηγόρου, ο οποίος να διαθέτει 

εξειδικευµένη γνώση που να καλύπτεται από εµπειρία και να µπορεί να εξυπηρετήσει, 

µε το σωστό χειρισµό της υπόθεσης, τα συµφέροντα του ∆ήµου µας.  

Ο λόγος που απαιτεί η συγκεκριµένη υπόθεση ειδικό χειρισµό από έµπειρο 

δικηγόρο είναι ότι ο διαγωνισµός αυτός, εκτός του γεγονότος ότι έχει πολύ µεγάλο 

προϋπολογισµό, πρέπει να διεξαχθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο γιατί η 

υπηρεσία, λόγω έλλειψης προσωπικού, δεν δύναται να ανταποκριθεί µόνη της στην 

εκτέλεση του έργου και τυχόν αστοχία, σφάλµα ή πληµµέλεια θα δηµιουργήσει 

κοινωνικό πρόβληµα, καθώς δεν θα είναι δυνατή η αποκοµιδή των απορριµµάτων µε 

ότι αυτό συνεπάγεται.  

Έπειτα από έρευνα που κάναµε κατάλληλη δικηγόρος είναι η κα Θεοδώρα 

Αλεξίου, η οποία είναι άµεση συνεργάτιδα της Κ.Ε.∆.Ε. και διαθέτει πολύ µεγάλη 

εµπειρία στον χειρισµό τέτοιου είδους υποθέσεων. Η αµοιβή της σύµφωνα µε την 

προσφορά της και µετά από διαπραγµάτευση, ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια 

ευρώ (3.500,00 €) πλέον ΦΠΑ 23%. Συνεπώς την απόφαση σχετικά µε το ύψος της 

αµοιβής του δικηγόρου για τη συγκεκριµένη απόφαση πρέπει να λάβει το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

 Ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η έγκριση του καθορισµού αµοιβής της 

παραπάνω δικηγόρου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στην οποία ανατέθηκε η νοµική 

υποστήριξη του ∆ήµου στη διαδικασία του διαγωνισµού για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας «Εργασίες αποκοµιδής απορριµµάτων και οδοκαθαρισµού του ∆ήµου 

Έδεσσας». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον πρόεδρο, έλαβε υπόψη του  
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1. το άρθρο 72 παρ 2 περιπτ. ιε του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 281 του ∆ηµοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. το γεγονός ότι πρόκειται για ζήτηµα η δικαστική αντιµετώπιση του οποίου έχει 

ιδιαίτερη σηµασία και σπουδαιότητα για το ∆ήµο και επίσης απαιτεί 

εξειδικευµένη νοµική γνώση και εµπειρία σε παρόµοιες υποθέσεις 

3. τη µε α/α καταχώρισης 385/25-5-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 

4. τη µε αριθµ. 42/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

5. τις διατάξεις του β. δ/τος της 17ης Μαϊου/15 Ιουνίου 1959 (ΦΕΚ Α΄114) 

6. το άρθρο 21 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) 

7. το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄194)   

8. τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32) και του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄208 

«Κώδικας ∆ικηγόρων») 

9. το γεγονός ότι ο ∆ήµος Έδεσσας δεν διαθέτει Νοµική Υπηρεσία και δεν υπηρετεί 

έµµισθος δικηγόρος 

10. την διαπραγµάτευση ως προς το ύψος της αµοιβής 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Α .  Εγκρίνει την αριθµ. 42/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

σύµφωνα µε την οποία ανατέθηκε η νοµική υποστήριξη και προσλήφθηκε ως 

πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου Έδεσσας η ∆ικηγόρος Αθηνών Αλεξίου Θεοδώρα 

(Α.Μ.∆.Σ.Α.: 13555),  της δόθηκε δε η εντολή και πληρεξουσιότητα να γνωµοδοτεί, 

συµβουλεύει ή και να παραστεί εκ µέρους του ∆ήµου σε οποιαδήποτε ένσταση ή 

προσφυγή που θα προκύψει κατά τα στάδια του ∆ιαγωνισµού της επιλογής 

αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκοµιδής απορριµµάτων και 

οδοκαθαρισµού του ∆ήµου Έδεσσας» και γενικότερα να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη 

νόµιµη ενέργεια για την περαίωση της παραπάνω εντολής. 

Β .  Καθορίζει ως, αµοιβή της, για κάθε νοµική ενέργεια της ως άνω δικηγόρου, 

σχετιζόµενη µε τις εν λόγω υποθέσεις, το ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(3.500,00 €) πλέον ΦΠΑ 23%, διότι πρόκειται για ζητήµατα που έχουν ιδιαίτερη σηµασία 

για τα συµφέροντα του ∆ήµου, ο χειρισµός των οποίων  απαιτεί εξειδικευµένη γνώση 

ή εµπειρία. 

Η αµοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου θα πραγµατοποιηθεί σε βάρος του Κ.Α. 

02.00.6111 «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» του προϋπολογισµού του 

∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015. 
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Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας, Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου, 

Αντώνιος Ρυσάφης, Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου,  Μιχαήλ Φουνταλής και 

Βασίλειος ∆ηµητριάδης µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος ∆ασκάλου, δεν συµµετείχε στον 

καταρτισµό και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (Λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  149/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  19/6/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ.   

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          -  Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. 

Καλούση 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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