
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/6-4-2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 
Δήµου Σαµοθράκης

Στην Σαµοθράκη, σήµερα, 06-04-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 στο 
Δηµοτικό Κατάστηµα του Δήµου  Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Σαµοθράκης,  ύστερα από την 1887/28-03-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

ΘΕΜΑ:2ο «Περί ορισµού πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήµου»
Αριθ.Απόφασης: 5
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού 
διαπίστωσε ότι από τα επτά (07) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (05) 
µέλη:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χανός Γεώργιος Πρόεδρος Οικ.Επ. 1.Γιαραµάνης Χρήστος Μέλος 

Οικ.Επ. 
1. Λάζαρης Αλέξανδρος- Μέλος Οικ.Επ 2.Γερονικολάκης Ανέστης Μέλος 

Οικ.Επ 
1. Γλήνιας Πέτρος – Μέλος Οικ.Επ. (δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 

νόµιµα)
1. Κυλίµος Νικόλαος - Μέλος Οικ.Επ.

1. (Μόραλη)-Αντωνάκη Χρυσάνθη – Αντιπ. 
Οικ.Επ. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Χονδρό Σταύρο , υπάλληλος του Δήµου

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε 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. 

Στο Δήµο µας έχουν προκύψει τα παρακάτω  θέµατα

 Α. Άσκηση εφέσεων κατά των υπ’ αριθµ.1/2009 και 2/2009 αποφάσεως του 

Ειρηνοδικείου Σαµοθράκης επί αγωγών του Ατζανού Παναγιώτη.  

Β. Άσκηση εφέσεων κατά της υπ’αρίθµ. 78/2010 αποφάσεως του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης που ζητά ο Ε Τηγανούριας όπου απορρίφθηκε η αγωγή 

του. 



Γ. Άσκηση εφέσεως κατά της υπ’αριθµ.48/2010 αποφάσεως του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης των  Χατέλου κλπ. (κάτοικων  Άνω Μεριάς)για απαγόρευση 

ΧΑΔΑ και ΧΥΤΥ στην Άνω Μεριά.

Δ. Απολογιστικό υπόµνηµα εις βάρος του Αντιδηµάρχου Χανού Ελευθέριου για 

επανατοποθέτηση σκουπιδιών  στη θέση Ακρωτήρι Καµαριώτισσας (Σεπτέµβριο – 

Οκτώβριο 2010).

Ε. Εξουσιοδότηση-έγκριση ασκηθείσης της 7-1-2009 αιτήσεως καθορισµού 

οριστικής τιµής µονάδος κατά της υπ΄αριθµ114/2008 (Σχέδιο πόλης Καµαριώτισσα- 

Ζεϊµπέκη) αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης καθώς και 

εξουσιοδότηση για την παράσταση σύνταξη και κατάθεση προτάσεως κατά την 

ορισθείσα συζήτηση αυτής ενώπιον  του Εφετείου Θράκης κατά την  δικάσιµο 

8/4/2011 ή σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής. 

 Στ. Άσκηση ανακοπής κατά άρθρο 933ΚΠΔ και ετήσιος αναστολής κατά άρθρο 

938ΚΠΔ κατά κύρους της υπ’ αριθµ2648/3 Μαρτίου 2011 εκθέσεως αναγκαστικής 

κατάσχεσης κινητών του Δικαστικού επιµελητού Ιωάννη Κυραδενίδη.

Ζ. Άσκηση αιτήσεως αναστολής κατά κύρους της υπ.άριθµ. 2648/2011 εκθέσεως 

αναγκαστικής κατασχέσεως του δικαστικού Επιµελητού Ι.Κυραδενίδη που 

επιβλήθηκε εκ µέρους του Γεωργίου Μπατζικώστα.

για τα οποία απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν 

προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία  αντιµισθία στο Δήµο, προτείνω την πρόσληψη ως 

πληρεξούσιου δικηγόρου για τις ανωτέρω υποθέσεις την Δικηγόρο  Σιδηροπούλου 

Ζωή 

Η. Άσκηση προσφυγής κατ άρθρο 227 του Ν 3852/10 κατά της υπ’ αριθµ. Πρωτ.: 

1633/9-12-2010 αποφάσεως του Νοµάρχη Έβρου ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα 

της Περιφέρειας καθώς και άσκηση προσφυγής ενώπιον των τακτικών   διοικητικών 

δικαστηρίων κατά της τυχών απορριπτικής αποφάσεως άλλως ασκήσεως προσφυγής 

κατά της  σιωπηρής απορρίψεως σε περίπτωση προσελεύσεως προθεσµίας 60 ηµερών 

από της υποβολής ενώπιον αυτού.

Θ. παράσταση ενώπιον Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης κατά δικάσιµο 

6-4-2011 ή σε οποιαδήποτε µεταβολή αυτής και να αντικρούσει την από 8-12-2009 

αγωγή Μποχωρής Μαυρογιάννη και Καλακίκου Μαρίας να καταθέσει έγγραφες 



προτάσεις προσθήκη αντίκρουσης των ισχυρισµών  των εναγοµένων, να εξετάσει 

µάρτυρες.

Ι. παράσταση ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αλεξ/πολης κατά την 

δικάσιµο 7-4-2011 και να υπερασπιστεί τον  Ελευθέριο Χανό κατηγορούµενο δια την 

παράβαση του Ν1650/1986 σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.ΕΓ-08/575 (δηµιουργία ΧΑΔΑ 

στο Γυµνάσιο)

Στις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 ορίζονται τα εξής: 

"2. Για τις παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων, για τη σύµπραξή 

τους σε εξώδικες ενέργειες και συµβάσεις, όπως προβλέπουν οι οικείες διατάξεις, 

καθώς και για κάθε άλλη νοµική υπηρεσία που παρέχουν αυτοί στον εντολέα τους 

καθορίζεται το µήνα Δεκέµβριο κάθε δεύτερου έτους, µε κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών  και Δικαιοσύνης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώµη της Ολοµέλειας των προέδρων των δικηγορικών 

συλλόγων της Ελλάδας, ελάχιστη αµοιβή, ενιαία για όλους τους δικηγορικούς 

συλλόγους της Χώρας. Η απόφαση αυτή µπορεί να εκδίδεται και χωρίς τη γνώµη της 

Ολοµέλειας των προέδρων  των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας, αν παρέλθει 

άπρακτη προθεσµία δύο (2) µηνών  από τότε που θα ζητηθεί αυτή µε έγγραφο του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης.

3. Η ελάχιστη αµοιβή, που προβλέπεται από την απόφαση της προηγούµενης 

παραγράφου, προεισπράττεται από τον  οικείο δικηγορικό σύλλογο µε τετραπλότυπο 

γραµµάτιο. Οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται να ενεργούν παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό των 

αµοιβών που αναγράφονται στο τετραπλότυπο γραµµάτιο.

Εξαιρούνται από αυτήν την υποχρέωση παρακράτησης φόρου:

α) Οι αµοιβές για παραστάσεις, καθώς και για κάθε άλλη νοµική υπηρεσία που 

παρέχουν δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται µε τον  εντολέα τους µε σύµβαση έµµισθης 

εντολής και αµείβονται µε πάγια αντιµισθία.

β) Οι αµοιβές στις περιπτώσεις των εργατικών και αυτοκινητικών υποθέσεων, όπου ο 

δικηγόρος αµείβεται µε εργολαβικό συµβόλαιο, εφόσον υποβάλλει αντίγραφο του 

συµβολαίου αυτού στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. Το Δηµόσιο, τα 



νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί κοινής 

ωφέλειας, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο εισοδήµατος µε συντελεστή δεκαπέντε 

τοις εκατό (15%) επί της αµοιβής του δικηγόρου.

4. Οµοίως, παρακρατείται φόρος εισοδήµατος µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό 

(15%) επί οποιουδήποτε ποσού εισπράττει ως µέρισµα ο δικηγόρος από το 

δικηγορικό σύλλογο ή από ταµείο συνεργασίας ή διανεµητικό λογαριασµό 

οποιασδήποτε νοµικής µορφής".

Μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 2753/1999 και των κατ’ 

εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδοθεισών  κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι 

δικηγορικές αµοιβές για τις νοµικές υπηρεσίες που παρέχουν οι δικηγόροι στους 

εντολείς τους και αναφέρονται στις προαναφερόµενες διατάξεις καθορίζονται 

αποκλειστικά βάσει των διατάξεων αυτών, κατ’ αποκλεισµό των προγενέστερων 

αντίστοιχων ρυθµίσεων του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Αντίθετα η προβλεπόµενη από τον Κώδικα Δικηγόρων ελάχιστη νόµιµη αµοιβή σε 

ποσοστό επί του αντικειµένου της δίκης δεν καταργήθηκε µε τις 

προαναφερόµενες αποφάσεις και εξακολουθεί να ισχύει και να καταβάλλεται.

Οι ως άνω ελάχιστες νόµιµες δικηγορικές αµοιβές δεν αποκλείουν την κατόπιν 

ειδικής συµφωνίας καταβολή υψηλότερης αµοιβής από µέρους των νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου και των  ο.τ.α., υπό την προϋπόθεση όµως ότι αυτή 

προσδιορίζεται µέσα στα εύλογα όρια που υπαγορεύουν οι αρχές της χρηστής 

διοίκησης και της συνετούς διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος (Πρ. Ι Τµ. ΕΣ 91, 

139/2003 και 183/2004). (5η γενική συνεδρίαση της Ολοµέλειας του Ελ. Συν της 

21/3/2007) 

Από 1/1/2008 έως 31/12/2009 ισχύει ο πίνακας ελάχιστων αµοιβών δικηγόρων που 

ορίζει η ΚΥΑ Αρ. Πρωτ.: 1117864/2297/ A0012/2007 (ΠΟΛ 1146)  

Με βάση τα παραπάνω η αµοιβή  της  δικηγόρου κα Σιδηροπούλου Ζωή  καθορίζεται 

σε 1.708,44€ για την περίπτωση Α, σε 744,93€ για την περίπτωση Β, σε 654,06€ για 
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την περίπτωση Γ, σε 203,04€ για την περίπτωση Δ, σε 703,56€ για την περίπτωση Ε, 

σε 287,82€ για την  περίπτωση Στ, σε 290,28€ για την περίπτωση Ζ, 236,16€ για την 

περίπτωση Η, 275,52€ για την περίπτωση  Θ, σε 263,22 για την περίπτωση  Ι,   ποσά 

σύµφωνα µε τα κατώτατα όρια  οι διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων όπως 

ισχύουν σήµερα. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.

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 κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/1999

• τον Κώδικα περί Δικηγόρων

•  την 5η γενική συνεδρίαση της Ολοµέλειας του Ελ. Συν της 21/3/2007 

• τις Πράξεις του Ελ. Συν. :Πρ. Ι Τµ. ΕΣ 91, 139/2003 και 183/2004

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αναθέτει  τον δικαστικό  χειρισµό των υποθέσεων:

1. εξουσιοδοτείται να παραστεί στην άσκηση εφέσεως κατά των υπ’ αριθµ.1/2009 και 

2/2009 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σαµοθράκης επί αγωγών  του Ατζανού 

Παναγιώτη η άσκηση πρόσθετων λόγων  εφέσεως και παράσταση ενώπιον  του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης  ή σε οποιαδήποτε µε αναβολή αυτής ενώπιον 

του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης. 

2. εξουσιοδοτείται να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Θράκης  στην  άσκηση εφέσεως 

κατά της υπ’ αριθµ. 78/2010 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης  



που ζητά ο Ε Τηγανούριας (όπου απορρίφθηκε η αγωγή του)και να καταθέσει 

έγγραφες προτάσεις. 

3. εξουσιοδοτείται να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Θράκης στην  άσκηση εφέσεως 

κατά της υπ’αριθµ.48/2010 αποφάσεως του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης 

των Χατέλου κλπ. (κάτοικων Άνω Μεριάς)για απαγόρευση ΧΑΔΑ και ΧΥΤΥ στην 

Άνω Μεριά και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής κατά της υπ΄αριθµ.78/2010 

αποφάσεως Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης.

4. εξουσιοδοτείται για την υποβολή εγγράφων επεξηγήσεων επί µηνύσεως εις βάρος 

του Αντιδηµάρχου καθαριότητας  Χανού Ελευθέριου για ρύπανση περιβάλλοντος 

κλπ. Από την  επανατοποθέτηση σκουπιδιών  στη θέση Ακρωτήρι Καµαριώτισσας 

(τον Σεπτέµβριο –Οκτώβριο 2010).

5. εξουσιοδοτείται και εγκρίνεται η ασκηθείσα από 7-1-2001 αιτήσεως καθορισµού 

οριστικής τιµής µονάδος κατά της υπ΄αριθµ114/2008 (Σχέδιο πόλης Καµαριώτισσα- 

Ζεϊµπέκη) αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης καθώς και 

εξουσιοδότηση για την παράσταση σύνταξη και κατάθεση προτάσεων  κατά την 

ορισθείσα συζήτηση αυτής ενώπιον  του Εφετείου Θράκης κατά την  δικάσιµο 

8/4/2011 ή σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής  (Σχέδιο πόλης Καµαριώτισσα- Ζεϊµπέκη).

6. εξουσιοδοτείται να ασχοληθεί µε την άσκηση ανακοπής κατά άρθρο 933ΚΠΔ και 

ετήσιος αναστολής κατά άρθρο 938ΚΠΔ κατά κύρους της υπ’ αριθµ2648/3 Μαρτίου 

2011 εκθέσεως αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών

7. άσκηση αιτήσεως αναστολής κατά του κύρους της υπ’ αριθµ.2648/2011 εκθέσεως 

αναγκαστικής κατασχέσεως του δικαστικού επιµελητού Ι.Κυραδενίδη που 

επιβλήθηκε εκ µέρους του Γεωργίου Μπατζικώστα

8. Εξουσιοδοτεί για την  Άσκηση προσφυγής κατ άρθρο 227 του Ν 3852/10 κατά της 

υπ’ αριθµ. Πρωτ.: 1633/9-12-2010 αποφάσεως του Νοµάρχη Έβρου ενώπιον του 

Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας καθώς και άσκηση προσφυγής ενώπιον των 

τακτικών  διοικητικών δικαστηρίων κατά της τυχών απορριπτικής αποφάσεως άλλως 

ασκήσεως προσφυγής κατά της  σιωπηρής απορρίψεως σε περίπτωση προσελεύσεως 

προθεσµίας 60 ηµερών από της υποβολής ενώπιον αυτού.



9. εξουσιοδοτεί να παραστεί  ενώπιον Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης κατά 

δικάσιµο 6-4-2011 ή σε οποιαδήποτε µεταβολή αυτής και να αντικρούσει την από 

8-12-2009 αγωγή Μποχωρής Μαυρογιάννη και Καλακίκου Μαρίας να καταθέσει 

έγγραφες προτάσεις προσθήκη αντίκρουσης των ισχυρισµών των εναγοµένων, να 

εξετάσει µάρτυρες.

10.  εξουσιοδοτεί να παραστεί ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αλεξ/

πολης κατά την δικάσιµο 7-4-2011 και να υπερασπιστεί τον Ελευθέριο Χανό 

κατηγορούµενο δια την παράβαση του Ν1650/1986 σύµφωνα µε το 

υπ΄αριθµ.ΕΓ-08/575 (δηµιουργία ΧΑΔΑ στο Γυµνάσιο)

στην  δικηγόρο Σιδηροπούλου Ζωή την οποία προσλαµβάνει ως πληρεξούσιο 

δικηγόρο των παραπάνω υποθέσεων. 

Β. Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα γίνει µε βάση τις 

ελάχιστες νόµιµες δικηγορικές αµοιβές, όπως προσδιορίζονται από την ισχύουσα 

ΚΥΑ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/1999. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                 ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ




