
 
 
 

                                                                                                           
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
                     ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αρίθμ. 23/2014  της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αλμωπίας 
 
Αριθ.Απόφ : 196/2014 Θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 

υπ.αριθ.πρωτ:140/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.
 
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 14.00΄ συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 26239/22-09-2014 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά (7) μελών προσήλθαν επτά (7), δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος    
2. Μπάτσης Χρήστος    
3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος    
4. Κετικίδης Ιωάννης     
5. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος    
6. Παρούτογλου Νικόλαος    
7.  Μπογδάνης Μιχαήλ    

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι  του Δήμου Αλμωπίας κ.Τουλουμτζή Παναγιώτα 
για την τήρηση των Πρακτικών και η Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου, Δικηγόρος Έδεσσας, κα 
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη. 

Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 07ο  
θέμα  ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών την υπ.αριθ.πρωτ.:26995/26-09-2014 
γνωμάτευση της Ειδικής Συνεργάτιδας Δημάρχου, Δικηγόρου Έδεσσας κας 
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνης και εν συνεχεία ανέφερε τα εξής: 
 
 ‘’Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι 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, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί  
δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.  
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Στο Δήμο μας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ.αριθ.πρωτ.:26995/26-09-2014 
γνωμάτευση της Ειδικής Συνεργάτιδας Δημάρχου, Δικηγόρου Έδεσσας κας Χατζηπαντελιάδου, 
έχει προκύψει το θέμα που αφορά στην υπ.αριθ.140/2014 Απόφαση Ειρηνοδικείου Αλμωπίας και  
για το οποίο απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση Έφεσης. Επειδή 
δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο Δήμο, προτείνω την πρόσληψη ως 
πληρεξούσιου Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση τον κ.Αμύντα Πέτρο του Τραϊανού, δικηγόρο 
στο Δ.Σ Πρωτοδικείου Έδεσσας (ΑΜ 72).’’ 
 
 
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι από 1/1/2008 και μέχρι σήμερα ισχύει ο 
πίνακας ελάχιστων αμοιβών (πλέον νόμιμων αμοιβών) δικηγόρων που ορίζει η ΚΥΑ Αρ. 
Πρωτ.: 1117864/2297/ A0012/2007 (ΠΟΛ 1146, η αμοιβή  της  δικηγόρου για την ανωτέρω 
υπόθεση καθορίζεται στο ποσό των 231,70 € σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές δικηγόρων όπως 
ισχύουν σήμερα. 
 
 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 
 την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
 την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 
 το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί Δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο 

Δήμο 
 Τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την 

ισχύουσα ΚΥΑ (Αρ. πρωτ.1117864/2297/ΑΟΟ12/2007 (ΠΟΛ 1146) κατ' 
εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν.2753/1999. 

 Τον κώδικα περί Δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954) 
 Τον κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013-Φ.Ε.Κ. 208/2013 Α' & 

Ν.4205/2013- Φ.Ε.Κ. 242/2013 Α') 
 Τους Θεωρημένους Πίνακες Αμοιβής των Δικηγόρων 
 Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε 
 Την υπ.αριθ.πρωτ.:26995/26-09-2014 γνωμάτευση της Ειδικής Συνεργάτιδας 

Δημάρχου, Δικηγόρου Έδεσσας κας Χατζηπαντελιάδου Ειρήνης 
 Την εξειδικευμένη  πίστωση 5.000,00 € που έχει  εγγραφεί στο Κ.Α. 00.6111  

«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» 
καθώς και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού   ποσού 231,70  € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) από την υπό Κ.Α. 00.6111  εγγεγραμμένη 
πίστωση με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», του σκέλους των εξόδων 
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, για την αμοιβή του  κ.Αμύντα Πέτρου του 
Τραϊανού, δικηγόρου του Δ.Σ Πρωτοδικείου Έδεσσας (ΑΜ 72). 

2) Την άσκηση Έφεσης κατά της υπ.αριθ.140/2014 Απόφασης Ειρηνοδικείου Αλμωπίας 
βάσει της υπ.αριθ.πρωτ.:26995/26-09-2014 γνωμάτευσης της Ειδικής Συνεργάτιδας 
Δημάρχου, Δικηγόρου Έδεσσας κας Χατζηπαντελιάδου Ειρήνης και τα όσα 
αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας. 
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3) Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ.Αμύντα Πέτρο του Τραϊανού, δικηγόρο στο Δ.Σ 
Πρωτοδικείου Έδεσσας (ΑΜ 72). 

4) Η αμοιβή του δικηγόρου για την ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας,  καθορίζεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ (Αρ. πρωτ.1117864/2297/ΑΟΟ12/2007 (ΠΟΛ 1146) 
«Προσδιορισμός των ελαχίστων αμοιβών των Δικηγόρων» 

5) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την σύμβαση ανάθεσης εργασίας και τις περαιτέρω 
νόμιμες ενέργειες 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ.196/2014 

………………………………………………………………………………………… 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία 26 Σεπτεμβρίου 2014 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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