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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
Περίληψη 

«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την άσκηση ένδικων μέσων 
(έφεσης) κατά της υπ’ αριθμ. 987/2018 απόφασης του  
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας». 

 
Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 9η του μηνός 

Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 13.00́ συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου υπό την 
προεδρία του Δημάρχου κου Θεμιστοκλή Ζεκερίδη  και μετά από την αριθμ. 
2242/05-03-2020 γραπτή πρόσκλησή του που δόθηκε σε καθένα από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους που είναι μέλη Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010)  «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αυτό αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 
134/Α’/9-8-2019).  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ 
      
ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
 
Απουσίαζε από τη συνεδρίαση το τακτικό μέλος Παπαζώτου Κυριακή στη θέση της 
οποίας προσήλθε το αναπληρωματικό μέλος Λουλούδης Ιωάννης.   
 

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 
την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
οι οποίες καθορίζουν τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και ειδικότερα 
ορίζεται ότι: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον 
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έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, 
έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:  
 
(…) ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο 
μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 
60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν 
επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών 
παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.  (…) ιη) Αποφασίζει για 
την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και 
για την παραίτηση από αυτά.  
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 72 Ν. 3852/2010 για τις περιπτώσεις ιζ`, ιη`, ιθ` της 
παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. 
Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, 
λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της 
περίπτωσης ιβ` της προηγούμενης παραγράφου….» 

Ακολούθως θέτει υπόψη υπ΄αριθμ. 987/2018 απόφαση του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, η οποία επιδόθηκε στον Δήμο στις 13.01.2020,  
επί της υπ΄αριθμ. κατάθεσης ΑΓ93/01-04-2014 αγωγής του Γρηγόριου Κυριακίδη και 
λοιπών κατά του Δήμου Δοξάτου και λοιπών. Με  την ανωτέρω απόφαση έγινε εν 
μέρει δεκτή η κριθείσα αγωγή και υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλει το ποσό των 
9.200 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη επίδοσης της αγωγής, ήτοι από 
05.04.2014.  

Εν συνεχεία θέτει υπόψη την αριθμ. 1939/26-02-2020 γνωμοδότηση του 
δικηγρόυ Δράμας Καστρίτη Δημητρίου σε εκτέλεση της εντολής που το δόθηκε με 
την 32/2020 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή, σύμφωνα με την 
οποία γνωμοδοτεί υπέρ της άσκησης ένδικων μέσων (έφεσης) κατά της ως άνω 
απόφασης.  
 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, το γεγονός ότι απαιτείται πρόσληψη ενός 
δικηγόρου ο οποίος να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για να μπορεί να 
εξυπηρετήσει με το σωστό χειρισμό της υπόθεσης τα συμφέροντα του Δήμου μας, 
προτείνω την παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Δράμας κ. Καστρίτη 
Δημήτριο σχετικά με την άσκηση ενδίκων μέσων (έφεσης)` κατά της υπ΄αριθμ. 
987/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 
προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 
τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 
 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά. 
 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 έτσι όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του Ν. 3801/2009.   

4. Την υπ΄αριθμ. 987/2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας.  

5. Την αριθμ. 1939/26-02-2020 γνωμοδότηση δικηγόρου.  
6. Την πρόταση του Προέδρου.  
7. Την ανάγκη προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου Δοξάτου.  
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8. Το γεγονός ότι στο Δήμο δεν λειτουργεί στελεχωμένη Νομική Υπηρεσία,  
μετά από συζήτηση,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο, τον Δημήτριο Καστρίτη με Α.Μ.Δ. 173, κατοίκου 
Δράμας Ιπποκράτους 5, τον οποίο  εξουσιοδοτεί να προβεί στην άσκηση ενδίκων 
μέσων (έφεσης)` κατά της υπ΄αριθμ. 987/2018 απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. 
Β) Η πρόσληψη – διορισμός του Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 
αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 
δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020.  
Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 
της παρούσης απόφασης.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/09-03-2020. 
Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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