
 
 
 

                                                                                                           
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
                     ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αρίθμ. 1/2015  της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αλμωπίας 
 
Αριθ.Απόφ : 01/2015 Θέμα: Τροποποίηση της υπ.αριθ.251/2014 απόφασης Ο.Ε. που 

αφορά στον «Ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου για την 
εκπροσώπηση του Δήμου Αλμωπίας στις  Δικασίμους  της 13-01-
2015 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το υπ.αριθ.ΓΠ13965/28-11-2014 
έγγραφο του Δοικ.Εφετείου Θεσσαλονίκης». Η τροποποίηση της 
ανωτέρω απόφασης αφορά στην αντικατάσταση του 
πληρεξουσίου δικηγόρου, αποκλειστικά. (αρ.πρωτ.33015/3-12-
2014 Δήμου Αλμωπίας). 

              Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 12 Ιανουαρίου 2015 ημέρα 
Δευτέρα   και ώρα 13:00΄  συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα 
με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 448/12-01-2015 που δόθηκε στο κάθε μέλος 
χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών 
προσήλθαν τέσσερα (4), δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα 
για την τήρηση των πρακτικών και η Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας κα 
Ειρήνη Χατζηπαντελιάδου. 
 
Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 01ο  θέμα  
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Ο.Ε. τις υπ.αριθ.493,494/12-01-2015 
γνωματεύσεις της Ειδικής Συνεργάτιδας Δημάρχου, δικηγόρου Έδεσσας κας Ειρήνης 
Χατζηπαντελιάδου, στις οποίες αναφέρονται αντίστοιχα τα εξής: 
 
«…ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ (493/12-01-2015) 

Με την  υπ’ αριθμ.  ΚΛ931/2014 και ΑΑ/51 κλήση  του Α’ ουσίας τμήματος του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νικης που κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 3/12/2014, έγινε γνωστό ότι  
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εκδικάζεται  ανασυζήτηση της  αγωγής που ασκήθηκε από τον κο  Στογιάννη Δημήτριο του 

Αθανασίου κάτοικο Σκύδρας κατά του Δήμου, η ανασυζήτηση  της  οποίας ορίσθηκε την 13-01-

2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα 111. Με την υπ’ αριθμ. 251/2014 απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής αποφασίστηκε να παραστεί ο Δήμος και να εκπροσωπηθεί από τον 

Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κο Γερογιάννη Πέτρο του Δημητρίου.  

Εξαιτίας προσωπικού κωλύματος του Δικηγόρου κου  Γερογιάννη Πέτρου του Δημητρίου το 

οποίο προέκυψε εκτάκτως είναι αδύνατη η παράσταση του στο εν λόγω δικαστήριο, για το λόγο 

αυτό κρίνεται επιβεβλημένη η αντικατάσταση του. Προτείνω τον ορισμό της Μανταφούνη 

Ευμορφίας  του Γεωργίου (ΑΜ 6645) του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης  ως πληρεξουσίου δικηγόρου για 

την εκπροσώπηση του Δήμου στην παραπάνω δικάσιμο και σε κάθε μετ’ αναβολή αυτής.  Κατά 

τα λοιπά οι γνωματεύσεις που ενσωματώνονται στην υπ’ αριθμ. 251/2014 απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής ισχύουν ως είχαν.       

 

Αριδαία 12-01-2015                                                    Ο γνωμοδοτούσα δικηγόρος 

       ΕΙΡΗΝΗ Ι.ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ….» 

 

 
 

«…ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ( 494/12-01-2015) 

Με την  υπ’ αριθμ ΚΛ929/2014 και ΑΑ/50  κλήση  του Α’ ουσίας τμήματος του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νικης που κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 3/12/2014, έγινε γνωστό ότι 

εκδικάζεται ανασυζήτηση της αγωγής που ασκήθηκε από τον κο Στογιάννη Δημήτριο του 

Αθανασίου κατοίκου Σκύδρας κατά του Δήμου, η ανασυζήτηση της οποίας ορίσθηκε την 13-01-

2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα 111.  

Με την υπ’ αριθμ. 251/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποφασίστηκε να παραστεί ο 

Δήμος και να εκπροσωπηθεί από τον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κο Γερογιάννη Πέτρο του 

Δημητρίου.  

Εξαιτίας προσωπικού κωλύματος του Δικηγόρου κου  Γερογιάννη Πέτρου του Δημητρίου το 

οποίο προέκυψε εκτάκτως είναι αδύνατη η παράσταση του στο εν λόγω δικαστήριο, για το λόγο 

αυτό κρίνεται επιβεβλημένη η αντικατάσταση του. Προτείνω τον ορισμό της Μανταφούνη 

Ευμορφίας  του Γεωργίου (ΑΜ 6645) του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης  ως πληρεξουσίου δικηγόρου για 

την εκπροσώπηση του Δήμου στην παραπάνω δικάσιμο και σε κάθε μετ’ αναβολή αυτής.  Κατά 

τα λοιπά οι γνωματεύσεις που ενσωματώνονται στην υπ’ αριθμ. 251/2014 απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής ισχύουν ως είχαν.       

 

Αριδαία 12-01-2015                                                    Ο γνωμοδοτούσα δικηγόρος 

      ΕΙΡΗΝΗ Ι.ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ….» 
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Εν συνεχεία πρόσθεσε τα κάτωθι: 
 
 ‘’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.  
Στο Δήμο μας σύμφωνα με τις υπ.αριθ. 493,494/12-01-2015 γνωματεύσεις της Ειδικής 
Συνεργάτιδας Δημάρχου, Δικηγόρου Έδεσσας κας Ειρήνης Χατζηπαντελιάδου, έχει προκύψει το 
θέμα που αφορά τις υπ.αριθ.931,929/2014 ΚΛΗΣΕΙΣ τμήματος Α΄ ουσίας του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Θες/νίκης, οι οποίες εκδικάζονται ενώπιον του προαναφερόμενου 
τμήματος στην αίθουσα 111 στις 13-01-2015. Στην προκειμένη περίπτωση η Οικονομική 
Επιτροπή είχε ορίσει πληρεξούσιους Δικηγόρους για τις ανωτέρω υποθέσεις με την 
υπ.αριθ.251/2014 απόφασή της (επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι  με μηνιαία  αντιμισθία 
στο Δήμο), παρόλα αυτά, εξαιτίας προσωπικού κωλύματος του Δικηγόρου κου  Γερογιάννη 
Πέτρου του Δημητρίου, το οποίο προέκυψε εκτάκτως, είναι αδύνατη η παράσταση του στο εν 
λόγω δικαστήριο. Για το λόγο αυτό, κρίνεται επιβεβλημένη η αντικατάσταση του και κατά 
συνέπεια προτείνω και  για τις δύο ανωτέρω υποθέσεις, την πρόσληψη ως πληρεξούσιου 
Δικηγόρου την δικηγόρο κ. Μανταφούνη Ευμορφία  του Γεωργίου (ΑΜ 6645) του Δ.Σ. 
Θεσσαλονίκης , για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την ημέρα της δικασίμου ή σε κάθε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο.’’ 
 
 
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  του  δικηγόρου για την ανωτέρω 
υπόθεση καθορίζεται 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 
 Τις υπ.αριθ.πρωτ.: 34982,34983/29-12-2014 και  493,494/12-01-2015 γνωματεύσεις 

της Ειδικής Συνεργάτιδας Δημάρχου, Δικηγόρου Έδεσσας κας Χατζηπαντελιάδου 
Ειρήνης 

 Την υπ.αριθ.251/2014 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αλμωπίας 
καθώς και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Την τροποποίηση της υπ.αριθ.251/2014 απόφασης Ο.Ε Δήμου Αλμωπίας,  
αποκλειστικά ως προς το σκέλος του ονόματος του πληρεξουσίου δικηγόρου που όρισε η 
Οικονομική Επιτροπή,  εξαιτίας προσωπικού κωλύματος του Δικηγόρου κου  Γερογιάννη 
Πέτρου του Δημητρίου. 

 
2) Την παράσταση του Δήμου και για τις δύο ανωτέρω δικασίμους ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θες/νίκης στο τμήμα Α΄ ουσίας στις 13-01-2015 ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμό τους, βάσει των υπ.αριθ.πρωτ: 493,494/12-01-2015 
γνωματεύσεων της Ειδικής Συνεργάτιδας Δημάρχου, δικηγόρου Έδεσσας κας Ειρήνης 
Χατζηπαντελιάδου και τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας. 

 
3) Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο και για τις δύο ανωτέρω υποθέσεις  την δικηγόρο κ. 
Μανταφούνη Ευμορφία  του Γεωργίου (ΑΜ 6645) του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης.  

 
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.01/2015 

………………………………………………………………………………………… 
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 12 Ιανουαρίου 2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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