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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 196/2019   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ - ΔΙΟΡΙΣΜΟ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.

Σήμερα Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  18.626/30-9-2019  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του  Ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  Α΄133)  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα 
Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα και τα εφτά (7)  μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα- 

Τακτ. μέλος,
4.  Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος.
5. Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος-

Αναπλ. μέλος.
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.

          Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν αλλά δεν παρίστανται, οι 
Πρόεδροι  των  Κοινοτήτων  του  Δήμου που  στην  ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται 
θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου, τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 
ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να συζητηθοεί σήμερα 
ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 
Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

► Συζήτηση και λήψη απόφασης για αντίκρουση δικογράφου - διορισμό δικηγόρο. 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 

του ανωτέρω άρθρου,
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Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός 
της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
18939/2-10-2019 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα 
ακόλουθα:

Στις 26.09.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας είχε ορισθεί μετ’  
αναβολή η δικάσιμος της με αριθμ. καταθ. 56/2018 αγωγής του Ευάγγελου Μητσαράκη  
κατά  του  Δήμου  Έδεσσας.  Την  ημέρα  εκείνη  βρισκόμουν  στο  Πενταμελές  Εφετείο  
Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και ήταν αδύνατη η φυσική μου παρουσία και ενώπιον του  
Μον. Πρωτ. Έδεσσας. Ζητήθηκε αναβολή της υπόθεσης του Ευάγγελου Μητσαράκη, όμως ο  
πληρεξούσιος δικηγόρος του εναντιώθηκε στην αναβολή, καθώς είχε ήδη αναβληθεί μία  
φορά. Για να εκπροσωπηθεί ο Δήμος μας στην εν λόγω υπόθεση και να αντικρουσθεί η  
παραπάνω αναφερόμενη αγωγή, ώστε να μην θεωρηθεί ο Δήμος μας δικονομικά απών,  
δόθηκε  η  εντολή  από  τον  Δήμαρχο  Έδεσσας  στον  δικηγόρο  Έδεσσας  Ιορδάνη  
Χατζηαντωνιάδη  του  Βασιλείου,  ο  οποίος  και  παραστάθηκε  και  κατέθεσε  προτάσεις  
εκπροσωπώντας τον Δήμο Έδεσσας. 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 εδ. α` και 2 και 72 παρ.  
1εδ. ιε` του ν. 3852/όπως ισχύει σήμερα έπειτα και  από την τροποποίησή του με το Ν.  
4555/2018 ορίζονται τα ακόλουθα:  με το άρθρο 72 παρ. 1 «Η οικονομική επιτροπή είναι  
συλλογικό  όργανο,  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  της  οικονομικής  
λειτουργίας  του  δήμου.  Ειδικότερα,  έχει  τις  ακόλουθες  αποφασιστικές,  ελεγκτικές  και  
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες α).... ιθ) 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 και καθορίζει την αμοιβή τους. 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 ΚΔΚ και β) με το άρθρο 58 κατά την παρ. 1 εδ. α` ότι «Ο  
δήμαρχος εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή», ενώ κατά την  
παρ.  2  του  ιδίου  άρθρου,  ότι  «Όταν  δημιουργείται  άμεσος  και  προφανής  κίνδυνος  ή  
απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο  
δήμαρχος  μπορεί  να  αποφασίσει  για  θέματα  που  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  της  
οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει  
προς  έγκριση  τη  σχετική  απόφαση  του  κατά  την  επόμενη  συνεδρίαση  της  αντίστοιχης  
επιτροπής». 

Από  τις  διατάξεις  αυτές  σαφώς  προκύπτει,  ότι,  για  την  πρόσληψη  δικηγόρου,  
προκειμένου  να  παρασταθεί  ενώπιον  δικαστηρίου  για  το  Δήμο,  απαιτείται  η  ύπαρξη  
προηγούμενης άδειας της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται με απόφαση αυτής  
και  ότι  στην περίπτωση, που δημιουργείται  άμεσος και  προφανής κίνδυνος ή απειλείται  
άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, όπως εν  
προκειμένω,  ώστε ο Δήμος να μην θεωρηθεί  δικονομικά απών,  μπορεί  ο Δήμαρχος  να  
αποφασίσει για την πρόσληψη δικηγόρου, πρέπει όμως στην περίπτωση αυτή να υποβάλλει  
τη  σχετική απόφασή  του προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή (ΑΠ,  909/2018,  ΑΠ 
1918/2014, ΑΠ 821/2014).

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την έγκριση της εκπροσώπησης  
του  Δήμου  μας  στην  εν  λόγω  υπόθεση  από  τον  δικηγόρο  Έδεσσας,  Ιορδάνη  
Χατζηαντωνιάδη  του Βασιλείου,  ο οποίος παραστάθηκε  και  κατέθεσε  προτάσεις  για την  
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προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας στην εν λόγω δίκη, ώστε να μην θεωρηθεί ο  
Δήμος μας δικονομικά απών. Για την υπόθεση αυτή θα του καταβληθεί το ποσό που ορίζει  
ο νόμος, ήτοι 536,00 (268,00 Χ 2) πλέον ΦΠ.Α. 24% 128,64 ευρώ και συνολικά το ποσό  
των  664,64  ευρώ,  καθώς  πρόκειται  για  διαφορά  ενώπιον  του  Μον.  Πρωτ.  Έδεσσας,  
μισθωτικής διαδικασίας με μηνιαίο μίσθωμα άνω των 1.500 ευρώ μηνιαίως. 

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.
Ενόψει  των ανωτέρω ο Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κάλεσε  τα μέλη 

αυτής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και μετά από διαλογική 

συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 18939/2-10-2019 εισήγηση της 
Νομικού  Συμβούλου  του  Δήμου,  την  αριθ.  463/4-10-2019  Απόφαση  Δέσμευσης 
Πίστωσης  καθώς και τις διατάξεις του άρθρου  72 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης» όπως 
αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  3  του  Ν.  4623/2019  (  ΦΕΚ  Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει  την  εκπροσώπηση του Δήμου από τον δικηγόρο Έδεσσας,  κ.  Ιορδάνη 

Χατζηαντωνιάδη  του  Βασιλείου,  κατά  τη  δικάσιμο  της  26.09.2019  ενώπιον  του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας που είχε ορισθεί μετ’ αναβολή η δικάσιμος της με 
αριθμ. καταθ. 56/2018 αγωγής του Ευάγγελου Μητσαράκη κατά του Δήμου Έδεσσας, ο 
οποίος παραστάθηκε και κατέθεσε προτάσεις για την προάσπιση των συμφερόντων του 
Δήμου στην εν λόγω δίκη, ώστε να μην θεωρηθεί ο Δήμος δικονομικά απών. 

Ο καθορισμός της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου έγινε με βάση τις νόμιμες 
δικηγορικές αμοιβές, όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4194/2013 και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 00.0611 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», προϋπολογισμό του 
Δήμου οικ. έτους 2019.

Για  τις  ανωτέρω  παραστάσεις  να  καταβληθεί  στο  Δικηγόρο  Έδεσσας  Ιορδάνη 
Χατζηαντωνιάδη του Βασιλείου, το ποσό των 536,00€ (268,00 Χ 2) πλέον ΦΠ.Α. 24% 
128,64 ευρώ δηλαδή συνολικά το ποσό των 664,64 ευρώ.  

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
14:45 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 196/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 7-10-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος  (Αναπλ.  μέλος), 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής, Αντώνιος 
Ρυσάφης. 

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
- Δικηγόρο κ. Ιορδάνη Χατζηαντωνιάδη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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