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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» η οποία ανέλαβε την εκτέλεση 

του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ» με Διευθύνουσα 

Υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού και Κύριο του 

έργου το δήμο Πύδνας-Κολινδρού, υπέβαλε τις με αριθμό πρωτοκόλλου 9083/4-

8-2016 και 9084/4-8-2016 αιτήσεις της προς την Δ/νσα Υπηρεσία του δήμου, με 

τις  οποίες  αιτείται  αποζημίωση λόγω υπερημερίας   του  δήμου ως  προς  την 

ολική εξόφληση του 10ου Λογαριασμού και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

του Ν. 3669/2008 (άρθρα 62 παρ. 3 και 36 παρ. 11).

Οι θετικές ζημίες που επικαλείται  η αιτούσα εταιρία αφορούν σε α) δαπάνη 

κόστους εγγυήσεων, β) δαπάνη προσωπικού, γ) δαπάνη μηχανικού εξοπλισμού 

και δ) δαπάνη γενικών εξόδων έδρας & έργου από την διακοπή των εργασιών 

της κατά τα χρονικά διαστήματα από 6-4-2015 ως 7-6-2015 και από 9-7-2015 ως 

4-11-2015.  Η  αιτούσα  εταιρία  είχε  υποβάλει  στην  Δ/νσα  Υπηρεσία  ειδική 

δήλωση διακοπής εργασιών στις 6-4-2015 κατ’άρθρο 62 παρ. 3 Ν. 3669/08 η 

οποία και έγινε αποδεκτή από την Δ/νσα Υπηρεσία και στην συνέχεια υπέβαλε 

εκ νέου ειδική δήλωση διακοπής εργασιών στις 9-7-2015 η οποία επίσης έγινε 

αποδεκτή. 

Επί  των  ανωτέρω  αιτήσεων  το  δημοτικό  συμβούλιο  του  Δήμου  Πύδνας-

Κολινδρού  απάντησε  αρνητικά  με  τις  υπ’αριθμ.355/5-12-2016,  356/5-12-

2016,378/5-15-2016 και 379/5-12-2016.

Στη συνέχεια η ανωτέρω εταιρεία προσέφυγε ενώπιον του Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών με αιτήσεις θεραπείας για τις οποίες ο Δήμος μας πρέπει να 



παραστεί  ενώπιον  του  Συμβουλίου  δημοσίων  έργων  προς  υποστήριξη  των 

απόψεων του Δήμου και αντίκρουση των αιτήσεων θεραπείας.

Επειδή κατά το άρθρο 72 εδ. ιε ν. 3852/2010 που ρυθμίζει τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής  Επιτροπής  προβλέπεται  ότι  «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, 

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 αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.»

Επειδή κατά  το  άρθρο  281  του  ΔΚΚ  …..  «  Οι  πληρεξούσιοι  δικηγόροι,  που 

διορίζονται  από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις  διατάξεις  του 

Κώδικα περί  Δικηγόρων που ισχύουν  κάθε  φορά.  Η αμοιβή  τους  μπορεί  να 

ελαττωθεί, με απόφαση του δικαστηρίου που δικάζει πίνακα αμοιβών τους έως 

το πενήντα τοις εκατό (50%) των κατώτατων ορίων που ορίζονται στον Κώδικα, 

ύστερα από εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας 

που έχει διορίσει το δικηγόρο. 2. Τα δικαστήρια μπορούν να καθορίζουν το 

ποσό της δικαστικής δαπάνης που επιδικάζεται  σε βάρος ή υπέρ Δήμων και 

Κοινοτήτων,  σε  ποσό  που  φθάνει  έως  το  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  των 

κατώτατων ορίων που ορίζονται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων. 3. Για την 

εξώδικη  ή  δικαστική  αντιμετώπιση  νομικών  ζητημάτων,  τα  οποία  έχουν 

ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή 

εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του 

κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η 

σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των 

μελών τους».

Επειδή στην  προκειμένη  περίπτωση  λαμβανομένων  υπόψη  των  ανωτέρω 

δεδομένων προκύπτει ότι η απαίτηση της ως άνω εταιρείας κατά του Δήμου μας 



ανέρχεται στο ποσό 398.993,32 ευρώ το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό για τα 

οικονομικά δεδομένα του Δήμου μας και συνεπώς αποτελεί  μείζονος τοπικής 

σημασίας  θέμα  αλλά  συνάμα  απαιτείται  εξειδικευμένη  γνώση  επί  θεμάτων 

νομοθεσίας δημοσίων έργων. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να αποφασισθεί η ανάθεση στον Δικηγόρο Ιωάννη Κωνσταντίνου δικηγορικού 

συλλόγου  Θεσσαλονίκης  της  εκπροσώπησης  του  Δήμου  μας  ενώπιον  του 

Συμβουλίου δημοσίων έργων και της υποβολής απόψεων και αντίκρουσης των 

αιτήσεων θεραπείας που άσκησε η εταιρεία <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε>>.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα αποφασισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατ’άρθρο 281 ΔΚΚ αφού υποβάλει ο ίδιος εγγράφως το αίτημά του. 

Αιγίνιο 01-06-2017
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