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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-10-2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 21389/10-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο σύνταξης αιτιολογικής έκθεσης προς νοµοθετική επίλυση οικονοµικής 
διαφοράς. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:     
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

Σάββας Ζαµανίδης 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Μπίγγας Στεφανος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Απόντος του Προέδρου κ Σάββα Ζαµανιδη, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι σύµφωνα µε την ιε παρ 1 του αρ 72 του Ν 3852/2010 ορίζεται 
ότι η Οικονοµική Επιτροπή µε απόφασή της µπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση σε δικηγόρο , τον εξωδικαστικό 
ή δικαστικό χειρισµό , 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 την παρ. 3 του αρ 281 του Ν 3463/2006. Με την υπ’αριθµ 260/2018 Α∆Σ αποφασίστηκε η 
ανάθεση σύνταξης αιτιολογικής έκθεσης σε εξειδικευµένο δικηγορικό γραφείο προς νοµοθετική επίλυση 
οικονοµικής διαφοράς δηµιουργηθείσας από την απαλλοτρίωση εκτάσεων της Τ.Κ. Μαυροπηγης από την ∆ΕΗ  
και καθoρίσθηκε το ύψος της δικηγορικής αµοιβής στο ποσό των 8.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.   
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στους ∆ήµους που έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής, η ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο του χειρισµού 
µεµονωµένων εξώδικων ή δικαστικών υποθέσεων που έχουν ιδιαίτερη σηµασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν 
εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στην περίπτωση αυτή, η αµοιβή του εντολοδόχου δικηγόρου δύναται να 
καθορίζεται κατά παρέκκλιση των "νόµιµων" αµοιβών που ορίζονται στον Κώδικα ∆ικηγόρων, 
µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
µελών του και πρέπει να προηγείται της εκτέλεσης της εντολής, χωρίς όµως να επιτρέπεται η αµοιβή αυτή 
να υπερβαίνει τα κατά περίπτωση εύλογα όρια. (Ελ. Συν. Τµ. Μείζονος- Επταµελούς Σύνθεσης Απόφαση 
3411/2014)  
Κατ΄εφαρµογή των ανωτέρω ο Γεώργιος Χ. Σωτηρελης Καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών –∆ικηγόρος στον Άρειο Πάγο µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 21957/18-10-2018 έγγραφη πρότασή του, 
πρότεινε ως αµοιβή του για το χειρισµό της ανωτέρω υπόθεσης το ποσό των 8.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, η 
οποία αναλύεται ως εξής: 
« Σε σχέση µε την πρόταση για σύνταξη γνωµοδότησης που θα συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και 
πρόταση νοµοθετικής ρύθµισης , η οικονοµική προσφορά είναι η ακόλουθη: 
Α. Συγκρότηση, µελέτη και επεξεργασία του συνολικού φακέλου που αφόρα την απαλλοτρίωση ακινήτων του 
οικισµού της Μαυροπηγης : 2000,00 χωρίς ΦΠΑ 
Β. Σύνταξη Γνωµοδότησης για την εξέταση των νοµικών παραµέτρων του θέµατος, την ανάδειξη των νοµικών 
ιδιαιτεροτήτων και την αναζήτηση των θεµιτών εναλλακτικών λύσεων που προσφέρονται, προκειµένου να 
αποφευχθεί η καταβολή από τους ιδιοκτήτες ακινήτων του οικισµού της Μαυροπηγης υπερβάλλοντος ποσού 
που ενδέχεται να προκύψει από διαφορετικό δικαστικό προσδιορισµό προσωρινής και οριστικής τιµής: 
4.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
Γ. Σύνταξη Αιτιολογικής Έκθεσης , βάσει της Γνωµοδότησης , και ενδεικτική πρόταση νοµοθετικών διατάξεων 
που θα µπορούσαν να διασφαλίσουν την ανωτέρω δυνατότητα µη καταβολής: 2000,00 χωρίς ΦΠΑ …..». 

ΑΔΑ: Ω636ΩΡ6-ΚΕΒ



Το ύψος της εν λόγω αµοιβής του θεωρώ ότι είναι εύλογο, διότι πρόκειται για ανάθεση υπόθεσης µε ιδιαίτερη 
σηµασία και σπουδαιότητα για τα συµφέροντα του ∆ήµου Εορδαίας και των δηµοτών του και απαιτούν 
εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία. 
Για την αντιµετώπιση της δαπάνης αµοιβής του δικηγόρου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 
00.6111.0000 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 , η οποία εξειδικεύτηκε µε την 
260/2018 Α∆Σ και εγκρίθηκε και διατέθηκε το ποσό των 9.920,00 ευρώ µε ΦΠΑ µε την υπ’αριθµ 
751/21895/2018 ΑΑΥ. Επιπλέον αναρτήθηκαν στο ΚΗΜ∆ΗΣ το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 18REQ003854222 
και το εγκεκριµένο µε Α∆ΑΜ 18REQ003855058. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 169/2018 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
• την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
• το άρθρο 281 του Ν.3463/06 
• την περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του 

Ν.4555/18 
• τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα ∆ικηγόρων) 
• την Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.1 Πράξη 266/2014 
• το γεγονός ότι ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου  συναινεί να ανατεθεί η υπόθεση λόγο της 

σπουδαιότητας αυτής και της εξειδίκευσης και εµπειρίας που απαιτείται για τον χειρισµό της. 
• τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου  στον 

ΚΑ00.6111.0000   
• την αριθµ.751/21895/2018 ΑΑΥ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου 
• την υπ’αριθµ 260/2018 Α∆Σ 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Αναθέτει στο δικηγόρο Γεώργιο Χ. Σωτηρελη, Καθηγητή Συνταγµατικού ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών -
∆ικηγόρο στον Άρειο Πάγο, µε ΑΦΜ 026517537 ∆ΟΥ ∆’ Αθηνών, την σύνταξη γνωµοδότησης που θα 
συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και πρόταση νοµοθετικής ρύθµισης προς νοµοθετική επίλυση της 
οικονοµικής διαφοράς δηµιουργηθείσας από την απαλλοτρίωση εκτάσεων της Τ.Κ. Μαυροπηγης από την ∆ΕΗ, 
και πιο συγκεκριµένα: 
Α. Συγκρότηση, µελέτη και επεξεργασία του συνολικού φακέλου που αφόρα την απαλλοτρίωση ακινήτων του 
οικισµού της Μαυροπηγής,  
Β. Σύνταξη Γνωµοδότησης για την εξέταση των νοµικών παραµέτρων του θέµατος, την ανάδειξη των νοµικών 
ιδιαιτεροτήτων και την αναζήτηση των θεµιτών εναλλακτικών λύσεων που προσφέρονται, προκειµένου να 
αποφευχθεί η καταβολή από τους ιδιοκτήτες ακινήτων του οικισµού της Μαυροπηγης υπερβάλλοντος ποσού 
που ενδέχεται να προκύψει από διαφορετικό δικαστικό προσδιορισµό προσωρινής και οριστικής τιµής, 
Γ. Σύνταξη Αιτιολογικής Έκθεσης , βάσει της Γνωµοδότησης , και ενδεικτική πρόταση νοµοθετικών διατάξεων 
που θα µπορούσαν να διασφαλίσουν την ανωτέρω δυνατότητα µη καταβολής. 
Η αµοιβή για το σύνολο των ανωτέρω ενεργειών ανέρχεται στο ποσό των 9.920,00 µε το ΦΠΑ, κρίνοντάς την 
εύλογη διότι πρόκειται για ανάθεση υπόθεσης µε ιδιαίτερη σηµασία και σπουδαιότητα για τα συµφέροντα του 
∆ήµου Εορδαίας και των δηµοτών του και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία και θα αντιµετωπισθεί 
από τον ΚΑ 00.6111.0000 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 ( υπ’αριθµ 260/2018 Α∆Σ και η υπ’αριθµ. 
751/21895/2018 ΑΑΥ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου). Χρόνος παράδοσης : ένας (1) µήνας 
από την υπογραφή του συµφωνητικού. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 169/2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

                   Γεωργιος Καραϊσκος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: Ω636ΩΡ6-ΚΕΒ
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