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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ  15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  167/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 123β/2012 & 33/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 16.070/11-6-2015 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  17 Πέτκος Χρήστος  
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5 Γιώγας ∆ηµήτριος  18 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  19 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 20 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ίου Αναστάσιος 21 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 Ζδρου Αικατερίνη  22 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 23 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  24 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Κούκος Γεώργιος 25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2 Τσιβόγλου Χρήστος 

 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. κ. Γεώργιος Κούκος και ∆ιονύσιος Μάρκου 

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Μεσηµερίου 

και Φλαµουριάς κ.κ. Αντώνιος Βλαδίκας και ∆ηµήτριος Τότλης, αντίστοιχα.  

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. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την αριθµ. 123β/2012 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία αποφασίσθηκαν οµόφωνα τα εξής: 
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«Εγκρίνει την άσκηση από µέρους του ∆ήµου αναίρεσης στον Άρειο Πάγο 

κατά της αριθµ. 835/2012 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης τµήµα Γ΄.  

 Για την άσκηση  της παραπάνω αναίρεσης, για την παράσταση όποτε αυτή 

συζητηθεί και γενικά για την υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου στην 

προκείµενη υπόθεση, προσλαµβάνει πληρεξούσιο δικηγόρο τον Αθανάσιο Πατετσίνη 

δικηγόρο Έδεσσας». 

Επίσης, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την αριθµ. 

33/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία 

αποφασίσθηκαν οµόφωνα τα εξής: 

«Εγκρίνει την απόκρουση από µέρους του ∆ήµου της παραπάνω από 13-03-

2013 αγωγής των Αλέξανδρου Ιτσόπουλου κ.λπ. συνολικά δώδεκα (12) που θα 

συζητηθεί στο Τριµελές ∆/κό  Πρωτοδικείο Βέροιας στις 11-06-2013 .  

Για την απόκρουση της παραπάνω αγωγής, για την παράσταση κατά τη 

συζήτησή της και γενικά για την υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου στην 

προκείµενη υπόθεση, προσλαµβάνει πληρεξούσιο δικηγόρο τον Αθανάσιο Πατετσίνη 

δικηγόρο Έδεσσας». 

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 

πενήντα τοις εκατό (50%) των κατώτατων ορίων που ορίζονται από τον Κώδικα περί 

∆ικηγόρων. 
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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 αντίδικη πλευρά των κληρονόµων µετά το ατύχηµα του αποβιώσαντος 

Ιτσόπουλου κατέθεσε δύο ίδιες αγωγές, οι οποίες στρέφονταν κατά του ∆ήµου, η µεν 

πρώτη στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, η δε δεύτερη στα Πολιτικά. Ο λόγος άσκησης δύο 

ίδιων αγωγών είναι η τυχόν απόρριψη της µίας από αυτές, λόγω αναρµοδιότητας και 

η συνέχιση της δεύτερης, για οικονοµία χρόνου. Η υπεράσπιση του ∆ήµου στη 

συγκεκριµένη υπόθεση είναι επιβεβληµένη, τόσο στα Πολιτικά, όσο και στα ∆ιοικητικά 

∆ικαστήρια, καθώς τα ποσά που ζητά να αποζηµιωθεί η πλευρά των κληρονόµων 

του αποβιώσαντος Ιτσόπουλου είναι δυσθεώρητα και σε τυχόν περίπτωση 

ευδοκίµησής τους, τότε ο ∆ήµος θα αντιµετωπίσει σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα.  

Η διεκπεραίωση των παραπάνω υποθέσεων απαιτεί την πρόσληψη 

δικηγόρου, ο οποίος να διαθέτει εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία στον χειρισµό 

τέτοιου είδους υποθέσεων ατυχηµάτων και να µπορεί ταυτόχρονα 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 αφορά υπέρογκα ποσά αποζηµιώσεων σε τυχόν ευδοκίµηση της 

αγωγής, τα οποία θα δυσχεράνουν σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία του ∆ήµου και 

ως εκ τούτου απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες στον χειρισµό της, προσήλωση και 

συνεργασία του νοµικού εκπροσώπου µας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα.  

Έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε κατάλληλος δικηγόρος είναι ο κος 

Αθανάσιος Πατετσίνης, ο οποίος έχει χειρισθεί ικανό αριθµό υποθέσεων που 

αφορούν αποζηµιώσεις από ατυχήµατα, ενώ, επιπρόσθετα, στο παρελθόν έχει 

εκπροσωπήσει πολλές φορές το ∆ήµο Έδεσσας ενώπιον ∆ικαστηρίων µε άριστα 

αποτελέσµατα και διαθέτει πολύ µεγάλη εµπειρία στον χειρισµό τέτοιου είδους 

υποθέσεων. Η αµοιβή του σύµφωνα µε την προσφορά του και µετά από 

διαπραγµάτευση, ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23%. Συνεπώς την 

απόφαση σχετικά µε το ύψος της αµοιβής του δικηγόρου για τη συγκεκριµένη 

απόφαση πρέπει να λάβει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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 Ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η έγκριση του καθορισµού αµοιβής του 

παραπάνω δικηγόρου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στον οποίο ανατέθηκε η νοµική 

υποστήριξη του ∆ήµου για την απόκρουση των αγωγών των κληρονόµων 

Ιτσόπουλου που αφορούν αποζηµίωση από ατύχηµα. 

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

σχετικά. 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον πρόεδρο, έλαβε υπόψη του:  

1. το άρθρο 72 παρ 2 περιπτ. ιε του Ν. 3852/2010  και το άρθρο 281 του 

∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

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 53/26.01.2015 Απόφαση δέσµευσης πίστωσης 

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

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

6. το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄194)   

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

«Κώδικας ∆ικηγόρων») 

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

υπηρετεί έµµισθος δικηγόρος 

9. την διαπραγµάτευση ως προς το ύψος της αµοιβής 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Α.  Εγκρίνει τις µε αριθµ. 123β/2012 και 33/2013 αποφάσεις της Οικονοµικής 

Επιτροπής, σύµφωνα µε τις οποίες ανατέθηκε η νοµική υποστήριξη και προσλήφθηκε 

ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου Έδεσσας ο ∆ικηγόρος Πρωτοδικείου 

Έδεσσας Αθανάσιος Πατετσίνης (Α.Μ.∆.Σ.Α.: 86), για την απόκρουση από µέρους 

του ∆ήµου των παραπάνω αγωγών και για την υπεράσπιση των συµφερόντων του 

∆ήµου στην προκείµενη υπόθεση.  

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

σχετιζόµενη µε τις εν λόγω υποθέσεις, το ποσό των 3.000,00 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. 
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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. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  167/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  24/6/2015 

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, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης Αλέξανδρος, 

Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, 

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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