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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ αριθµ. 46/23-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρο-

πής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ.  479/2016     ΘΕΜΑ:  Ορισµός  πληρεξουσίου

∆ικηγόρου  για  εκπροσώπηση  σε

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης.

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  σήµερα  την  23η-11-2016  ηµέρα

Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από

την  υπ’αριθ.  40051/18-11-2016 πρόσκληση  του  Προέδρου  και  σύµφωνα  µε  τις

διατάξεις  των  άρθρων  74 και  75 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)

περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη

απαρτία γιατί σε σύνολο  9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  8  µέλη, δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) Πράτανος Απόστολος, Αντιπρόεδρος

2) Καρκατζίνος Νικόλαος                                       1. Βογιατζής ∆ηµήτριος

3) Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος                              

4) Γεωργαλή Ζωή    

5) Γκιζάρης Στέργιος

6) Αναγνώστου Πασχάλης

7) Αποστόλου Στυλιανός

8) Καρκατζούνης Θεοφάνης
  

κηρύχτηκε από τον  Αντιπρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.        
  

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου  

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Λόγω  απουσίας  του  Προέδρου  χρέη  εκτελεί  ο  Αντιπρόεδρος  κος  Απόστολος

Πράτανος.

Ο  Αντιπρόεδρος  εισηγούµενος  το  10ο  της  ηµερησίας  διατάξεως  θέµα  έθεσε

υπόψη  την  από  17-11-2016 εισήγηση  του  ∆ηµάρχου  Θέρµης  σύµφωνα  µε  την

οποία  την 10η-1-2017  θα  εκδικαστεί  ενώπιον  του  Τριµελούς  ∆ιοικητικού

Εφετείου  Θεσσαλονίκης  (Τµήµα  Α,  ∆ιαδικασία  ∆ιαφορών  Ουσίας)  η  µε   ΑΚ:

ΑΓ4923/29-7-2016  (ΚΛ1217/2016)  αγωγή  της  ανώνυµης  εταιρίας  µε  την

επωνυµία “ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ

ΣΙΑ”,  κατά του ∆ήµου Θέρµης.
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Συγκεκριµένα µε την από 5.11.2008 αγωγή της, η εταιρεία «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», µία εκ των αναδόχων της

µελέτης  µε  τίτλο  «Ι. Μελέτη  Γ.Π.Σ.  Καποδιστριακού  ∆ήµου  Βασιλικών  και  ΙΙ.
Μελετών  Κτηµατογράφησης  –  Πολεοδόµησης  –  Πράξης  Εφαρµογής  α)  σε
περιοχές  ∆ηµ. ∆ιαµ. Βασιλικών,  όπως  καθορίζονται  από  το  ισχύον Γ.Π.Σ.  και  β)

Κτηµατογράφησης, Πολεοδόµησης, Πράξης εφαρµογής περιοχών οριοθετηµένων
µε απόφαση Νοµάρχη στους οικισµούς Λακκιάς, Μονοπήγαδου, Αγίου Αντωνίου,

Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου Βασιλικών» ζήτησε την

αναγνώριση υποχρέωσης του πρώην ∆ήµου Βασιλικών (ήδη ∆ήµου Θέρµης) να

της  καταβάλει  το  ποσό  των  €1.679.226,55,  όπως  αυτό  περιορίστηκε  σε

€1.652.670,40.

Με την υπ’ αριθ. 1298/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
αναγνωρίσθηκε  η  υποχρέωση  του  ∆ήµου  να  καταβάλει  στην  ενάγουσα  το
ανωτέρω ποσό των 1.652.670,40 νοµιµοτόκως.

Μετά  από  αίτηση  αναίρεσης  του  ∆ήµου  ενώπιον  του  Συµβουλίου  της
Επικρατείας, το δικαστήριο αυτό µε την υπ’ αριθ. 2551/2014 απόφαση αναίρεσε
την παραπάνω  1298/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου, για  τους λόγους
που αναλυτικά περιέχονται σ’ αυτήν και παρέπεµψε την υπόθεση στο δικαστήριο
αυτό για νέα νόµιµη κρίση.

Με  την  υπ’  αριθ.  836/2016  απόφαση  το  ∆ιοικητικό  Εφετείο  Θεσσαλονίκης
απέρριψε  την  από  5.11.2008  αγωγή  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ  –  ∆.  ΜΑΜΟΥΝΗΣ  &  ΣΙΑ»  κατά  την  κύρια  και
επικουρική της βάση.

Εν όψει των ανωτέρω, στις 16.9.2016, η εταιρεία επέδωσε στον ∆ήµο Θέρµης την
από  29.7.2016  Αγωγή  της  ενώπιον  του  ∆ιοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης
(αριθ. καταχ. ΑΓ 4923/29.7.2016), κατά του ∆ήµου Θέρµης, που πρωτοκολλήθηκε
στον ∆ήµο µε αριθ. πρωτ. 31596/16.9.2016, µε την οποία ζητά να υποχρεωθεί ο
∆ήµος να της καταβάλει, µε βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού,

νοµιµοτόκως από τον χρόνο γέννησης της αξίωσης, το ποσό των €1.652.670,40.

Όπως  προκύπτει  από  το  συνηµµένο σηµείωµα  παρακολούθησης  της υπόθεσης,
έχει οριστεί δικάσιµος η 10.1.2017.

Το ιδιάζον αντικείµενο της υπόθεσης, αλλά και η κρισιµότητα αυτής, αφού, αφενός
η  ανάδοχος  εταιρεία  ζητά  να  της  αναγνωρισθεί  ως  οφειλή  του  ∆ήµου  ποσό  το
οποίο  έχει  ήδη  λάβει  από  τους  λογαριασµούς  του  ∆ήµου  µε  κατάσχεση,  και
αφετέρου  η  υπόθεση  σχετίζεται  µε  το  ζήτηµα  της  συµµόρφωσης  του  ∆ήµου
Θέρµης προς την απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 2011 του ∆ΕΕ επί της υπόθεσης C-

601/2010, απαιτούν ειδική υποστήριξη του ∆ήµου από νοµικό σύµβουλο, µε ειδικές
γνώσεις και ιδιάζουσα εµπειρία στο ∆ίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων µελετών,

σε συνδυασµό µε το γενικό διοικητικό ∆ίκαιο, µε το συνταγµατικό ∆ίκαιο, µε το
∆ίκαιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  το  διεθνές  ∆ίκαιο.  Επιπλέον,  το  ζήτηµα
συµπλέκεται και µε προηγούµενες διοικητικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις
του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Συνεπώς, είναι απαραίτητη η ανάθεση του χειρισµού της περιγραφείσας υπόθεσης
σε δικηγόρο.

Η δικηγορική Εταιρεία Αθηνών «Π. Κ. Χασάπης – Ε. Τασσίνη» (Α.Μ. 80133) έχει
πολύ µεγάλη εµπειρία και ειδικεύεται σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων µελετών
και  έργων, καθώς  και  σε θέµατα  Ευρωπαϊκού ∆ικαίου,  όπως προκύπτει  από  το
συνηµµένο βιογραφικό σηµείωµα.
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Με  βάση  τα  παραπάνω,  προτείνεται  να  ανατεθεί  στη  δικηγορική  Εταιρεία

Αθηνών «Π. Κ. Χασάπης – Ε. Τασσίνη» (Α.Μ. 80133) ο χειρισµός της υπόθεσης

και να της δοθεί η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωµα, ενεργώντας

εξ ονόµατος  του ∆ήµου Θέρµης και για  λογαριασµό  του, να παραστεί  ενώπιον

του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά τη δικάσιµο της 10.1.2017, και σε

κάθε  µετ’ αναβολή  συζήτηση  και  να  υποστηρίξει,  γραπτά  και  προφορικά,  τις

θέσεις και απόψεις του ∆ήµου επί της υποθέσεως, συντάσσοντας, υπογράφοντας

και  καταθέτοντας,  για  τον  σκοπό  αυτό,  Υποµνήµατα,  Προτάσεις,  Πρόσθετους

Λόγους, και άλλα έγγραφα και, γενικά, να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη, σε

εκτέλεση της διδόµενης µε την παρούσα ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας.

Περαιτέρω,  λόγω  της  σπουδαιότητας  της  υπόθεσης  και  της  εξειδικευµένης
γνώσης  και  εµπειρίας  που  απαιτείται  για  την  παροχή  των  ως  άνω  νοµικών
υπηρεσιών, προτείνεται η υπογραφή σύµβασης µε υψηλότερη αµοιβή, σύµφωνα
µε  το  άρθρο  281  του  ν.  3463/2006,  µετά  από  απόφαση  του  ∆ηµοτικού
Συµβουλίου,  που,  λαµβάνοντας  υπόψη  το  µέγεθος,  την  πολυπλοκότητα  και  το
ειδικό αντικείµενο των εργασιών, εκτιµάται σε: τρεις χιλιάδες ευρώ, προ ΦΠΑ
(€3.000,00) και τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ µε ΦΠΑ (24%) (€3.720,00).

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  πρότεινε  να  οριστεί  πληρεξούσιος  δικηγόρος

του ∆ήµου  δικηγορική Εταιρεία Αθηνών «Π. Κ. Χασάπης – Ε. Τασσίνη» (Α.Μ.

80133),   προκειµένου  να  παραστεί  κατά  την  ανωτέρω  δικάσιµο  και  σε  κάθε

µετ’αναβολή  συζήτηση  αυτής  και  κάλεσε  την  Οικονοµική  Επιτροπή  να

αποφασίσει σχετικά. 

Η  πίστωση  ποσού  3.720,00€  για  την  αµοιβή  της  δικηγορικής  Εταιρείας θα

δεσµευτεί σε βάρος του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017.

   

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της

και τις  διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν.3463/2006 και του

Π.∆. 113/2010

          

      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα

1. Ορίζει τη  δικηγορική εταιρεία Αθηνών  «Π.  Κ.  Χασάπης – Ε.  Τασσίνη»

(Α.Μ.  80133),  πληρεξούσιο  δικηγόρο  του  ∆ήµου  Θέρµης,  προκειµένου  να

παραστεί ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τµήµα Α,

∆ιαδικασία  ∆ιαφορών  Ουσίας) την  10η-1-2017  και  σε  κάθε  µετ’αναβολή

συζήτηση  αυτής,  όπου  θα  εκδικαστεί  η  µε  µε   ΑΚ:  ΑΓ4923/29-7-2016

(ΚΛ1217/2016)  αγωγή  της  ανώνυµης  εταιρίας  µε  την  επωνυµία  “ΓΑΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ”,  κατά του

∆ήµου Θέρµης.

Η  πίστωση  ποσού  3.720,00€  για  την  αµοιβή  της  δικηγορικής  Εταιρείας θα

δεσµευτεί σε βάρος του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017.
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2. Λόγω  της  σπουδαιότητας  της  υποθέσεως  και  της εξειδικευµένης γνώσης και

εµπειρίας που  απαιτείται για  την παροχή  των άνω  νοµικών υπηρεσιών  συναινεί

στην υπογραφή  σύµβασης µε υψηλότερη αµοιβή, η οποία και  θα καθορισθεί µε

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατ’ άρθρο 281 του Κ∆Κ, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 479/2016.

    Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως

εξής:

                                                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

                                                      ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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