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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006». 

 

Σήμερα, 3η Οκτωβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 19:30΄ 

πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καλαμπάκι, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 9985/29-09-2022 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με 

τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018), τα άρθρα 184 και 177  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του Ν. 

4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, 

την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020), και ισχύει, σε 

συνδυασμό με την αριθμ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-

4ΙΓ).  

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη και απόντα 10 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χρ., Κρικοπούλου Κ., 

Κρυωνίδης Β., Μουλιστάνος Α., Εμμανουηλίδου Ν., Καγγελίδης Ι., Κιτσουκάκης Ι. 

Χαλκίδης Χ., επί συνόλου 27 μελών:  

 

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καραμπακάλης Δημήτριος 7 Δαλακάκης Δημήτριος 13 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Μουστάκα Μαρία 8 Στάντζιος Πασχάλης 14 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 9 Παπαζώτου Κυριακή 15 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Χαριτωνίδης Ιωάννης 10 Δολαπτσή Ηλιάνα 16 Γεωργιάδης Ιωάννης 

5 Χορόζογλου Παρθένα 11 Λουλούδης Ιωάννης 17 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 12 Νεραντζάκη Αγγελική   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 5 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 9 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 6 Κρυωνίδης Βασίλειος 10 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

3 Ιωάννου Χρήστος 7 Μουλιστάνος Αθανάσιος   

4 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 8 Καγγελίδης Ιωάννης   

Στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018, δεν ήταν 

παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης Θεμιστοκλής, τον οποίο αναπλήρωσε ο 

Αντιδήμαρχος κος Καραμπακάλης Δημήτριος.  

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

1. Κρυωνίδης Βασίλειος, κατά τη διάρκεια συζήτησης προ  ημερησίας διάταξης. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15/03.10.2022  

Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 131/2022 
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2. Κρικοπούλου Κωνσταντίνα, κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερησίας 

διάταξης. 

3. Κιτσουκάκης Ιωάννης, κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερησίας διάταξης.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Γρηγοριάδης Ιωάννης, Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Αθανασίου. 

  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.    

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. 170/2022 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

«…Περίληψη 

«Λήψη απόφασης επί του αριθμ.πρωτ. 9644/22-09-2022 αιτήματος για νομική 

εκπροσώπηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244Α   του Ν. 3852/2010 

όπως ισχύει». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός 

Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 12.00΄ 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά 

από την αριθμ. 9729/23-09-2022 γραπτή πρόσκληση που δόθηκε στους Δημοτικούς 

Συμβούλους που είναι μέλη της 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 τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 

4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-2022).  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 

μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                            ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

Αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Το τακτικό μέλος Παπαδόπουλο Παρασκευά, αναπλήρωσε το αναπληρωματικό μέλος 

Χαλκίδης Χαράλαμπος.  

 

Παρουσία της Ελευθεριάδου Ελένης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

   

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

Α) τις διατάξεις του άρθρου  244Α παρ. 6 του 3852/2010 («Καλλικράτης»), το οποίο 

προστέθηκε με το άρθρο 218  Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α 133/19.7.2018 και ορίζει ότι :  
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«Οι Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν 

νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των 

Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής 

εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι 

διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη 

δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους 

της Υπηρεσίας. 

 Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, 

ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική 

εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί 

δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο 

που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την περίπτωση ιε` της παραγράφου 1 του άρθρου 72 

και σύμφωνα με την περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι 

ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των 

περιφερειών.».  

 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») το οποίο 

καθορίζει τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων και ειδικότερα 

προβλέπει ότι:  

« 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, 

έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

(…)  

 ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για 

την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και 

για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον 

προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του 

δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, αποφασίζει 

τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 

(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, 

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. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 

περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό 

ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, 

λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 

ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 

ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο». 

 «ιδ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και 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, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. 

Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για 

τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις 

περιπτώσεις aυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του ν. 

3463/2006 (Α` 114).» 

*** Η περ. ιδ΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 38 παρ.2 Ν.4795/2021,ΦΕΚ Α 

62/17.04.2021. 

(…)  

2. Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική 

απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει 

συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη 
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απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Με 

απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, το δημοτικό συμβούλιο 

μπορεί να μεταβιβάζει περαιτέρω αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή. 

*** Το άρθρο 72 (όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 3 Ν.4623/2019,ΦΕΚ Α 134,το 

άρθρο 10 Ν.4625/2019,ΦΕΚ Α 139, το άρθρο 177  Ν.4635/2019,ΦΕΚ Α 167,το άρθρο 

10 παρ.4 Ν.4674/2020,ΦΕΚ Α 53) αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 40 παρ.1 

Ν.4735/2020,ΦΕΚ Α 197/12.10.2020. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, έχοντας υπ’ όψιν τις προεκτεθείσες διατάξεις καθώς και τις 

εκκρεμείς νομικές υποθέσεις του Δήμου Δοξάτου εισηγούμαι τα κάτωθι:  

  

Στον Μπερμπερίδη Αθανάσιο του Ανέστη, πρώην αντιδήμαρχο Δήμου Δοξάτου, 

κοινοποιήθηκε το υπ’ αριθμ. 816/2021 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα 

Πλημμελειοδικών Δράμας σύμφωνα με τα άρθρα 320,321 και 340 παρ. 4 του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας διά του οποίου καλείται να παρουσιαστεί στο ακροατήριο του 

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας την 16η Μαρτίου 2022 και ήδη κατόπιν 

αναβολής την 5η Οκτωβρίου 2022 για να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι: στη Δράμα, 

κατά το χρονικό διάστημα από 14.01.2020 έως 05.06.2020, με περισσότερες πράξεις 

που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, με πράξη του που αντιβαίνει 

στις διατάξεις του Ν. 1650/1986, προκάλεσε υποβάθμιση περιβάλλοντος και 

συγκεκριμένα, ως αντιδήμαρχος του Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και 

Πρασίνου του Δήμου Δοξάτου, και υπέχων για αυτόν το λόγο ιδιαίτερη νομική 

υποχρέωση να μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την προστασία 

του περιβάλλοντος, αφενός δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διατηρηθεί 

καθαρή η περιοχή του χειμάρρου Δοξάτου και αφετέρου με πράξεις του προκάλεσε 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος, επιφέροντας μεταβολές σε αυτό τέτοιες, που να 

μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία.  

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 244Α του Ν. 3852/2010 ο Δήμος Δοξάτου υποχρεούται 

να παρέχει νομική υποστήριξη ενώπιον των δικαστηρίων και δικαστικών αρχών 

στους αιρετούς κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδικήματα που τους 

αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.  

Επειδή εν προκειμένω το αποδιδόμενο στον Μπερμπερίδη Αθανάσιο αδίκημα 

σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του ως αιρετού (αντιδημάρχου).  

Επειδή έχει κατατεθεί η υπ΄αριθμ. πρωτ. 9644/22.09.2022 αίτηση του Μπερμπερίδη 

Αθανάσιου σχετικά με την νομική του υποστήριξη.  

Επειδή η παρούσα υπέχει θέση θετικής εισήγησης σχετικά με την πλήρωση όλων των 

νόμιμων προϋποθέσεων του άρθρου 244Α Ν. 3852/2010.  

ΠΡΟΤΕΙΝΩ 

Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου αναφορικά  

με την ανάθεση στον  δικηγόρο Δράμας Πασχάλη Ταυρίδη του Γαβριήλ  της νομικής 

εκπροσώπησης του Αθανάσιου Μπερμπερίδη του Ανέστη ενώπιον του Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Δράμας, την 5η Οκτωβρίου 2022 (κατόπιν αναβολής από την 

16.03.2022) ή σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο για το αδίκημα που περιγράφεται στο 

υπ΄αριθμ. 816/2021 κλητήριο θέσπισμα.  

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος 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 Αντιπρόεδρος 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 τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  

του Ν. 4873/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4915/2022 

και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 
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τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

3. Την  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

(ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). 

4. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 9644/22-09-2022 αίτηση για νομική εκπροσώπηση.  

5. Το αριθμ. 816/2021 Κλητήριο Θέσπισμα.  

6. Την αριθμ. 272/9761/26-09-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  

7. Την ανάγκη προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου Δοξάτου.  

8. Το γεγονός ότι στο Δήμο δεν λειτουργεί στελεχωμένη Νομική Υπηρεσία.   

9. Την ανωτέρω εισήγηση του Αντιπροέδρου αυτής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Αναθέτει στον  δικηγόρο Δράμας Πασχάλη Ταυρίδη του Γαβριήλ, κάτοικο 

Δράμας Λ. Λαμπριανίδη 37 (Στοά Γκατζούλη) με Α.Μ. 045, την νομική 

εκπροσώπηση του Αθανάσιου Μπερμπερίδη του Ανέστη ενώπιον του Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Δράμας, την 5η Οκτωβρίου 2022 (κατόπιν αναβολής από την 

16.03.2022) ή σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο για το αδίκημα που περιγράφεται στο 

υπ΄αριθμ. 816/2021 κλητήριο θέσπισμα. 

 

Β) Σε ότι αφορά την αμοιβή του δικηγόρου, παραπέμπει το θέμα στο δημοτικό 

συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 , για 

τον καθορισμό αμοιβής,  λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της υπόθεσης και με 

δεδομένο ότι ο χειρισμός της απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία καθότι 

τυγχάνει υπόθεση ποινικής φύσεως ιδιαίτερης βαρύτητας.  

….» .  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την αριθμ.πρωτ.375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: 

Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).  

4. Την ανωτέρω απόφαση.  

5. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 9644/22-09-2022 αίτηση για νομική εκπροσώπηση.  

6. Το αριθμ. 816/2021 Κλητήριο Θέσπισμα.  

7. Την αριθμ. 272/9761/26-09-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  

8. Την ανάγκη προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου Δοξάτου.  

9. Το γεγονός ότι στο Δήμο δεν λειτουργεί στελεχωμένη Νομική Υπηρεσία.  

10. Τις τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της υπόθεσης που αφορά στην νομική 

εκπροσώπηση του Αθανάσιου Μπερμπερίδη του Ανέστη ενώπιον του Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Δράμας, την 5η Οκτωβρίου 2022 για το αδίκημα που 

περιγράφεται στο υπ΄αριθμ. 816/2021 κλητήριο θέσπισμα, και με δεδομένο ότι ο 

χειρισμός της απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία καθότι τυγχάνει υπόθεση 

ποινικής φύσεως ιδιαίτερης βαρύτητας, ορίζει ως αμοιβή του δικηγόρου  Δράμας 

Πασχάλη Ταυρίδη του Γαβριήλ, κάτοικο Δράμας Λ. Λαμπριανίδη 37 (Στοά 

Γκατζούλη) με Α.Μ. 045, το ποσό των τετρακοσίων πέντε ευρώ (405,00€) συνολικά.   

Β. Η  αμοιβή αφορά στην νομική εκπροσώπηση του Αθανάσιου Μπερμπερίδη του 

Ανέστη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας, την 5η Οκτωβρίου 2022 

ή σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο από τον ως άνω δικηγόρο, για το αδίκημα που 

περιγράφεται στο υπ΄αριθμ. 816/2021 κλητήριο θέσπισμα.  

Γ. Η ως άνω δαπάνη των 405,00€ θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.   

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης.  

 

Ο κος Μπερμπερίδης δεν συμμετείχε στην συζήτηση του θέματος και στην λήψη της 

σχετικής απόφασης .  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 131/03.10.2022 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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