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ΠΡΟΣ 

Τον κ.  Δήμαρχο 

για την 

κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  Διονύσου 

 

 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αμοιβής δικηγόρου ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ 1.488,00 ευρώ με ΦΠΑ μετά  

από την υπ΄αριθ. 217 ΑΟΕ.». 

 

Σχετικά :   1. Η υπ΄ αριθ. 217/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

                     2. Το υπ΄αριθ. 23133/2-8-2017 αίτημα του  Ιωάννη Ζηκίδη για τον καθορισμό 

εύλογης δικηγορικής αμοιβής για την  παράσταση του ενώπιον του ΣΤΕ, 

όπως ορίζεται στον Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 

Στην παρ. (ιε) αρ. 72 ω. 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, 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..» 

 

Στην παρ. 3 του αρ. 281 ΚΔΚ ορίζεται: «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.» 

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις ο ορισμός του εξωτερικού δικηγόρου για χειρισμό 

υπόθεσης του Δήμου όταν σε αυτόν υπηρετεί δικηγόρος επί αντιμισθία απαιτεί :  

• Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού του κατά το εδ. Β΄ της ιε αρ. 72 ν. 

3852/10. & 

• Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την παρ. 

3 αρ. 281 ΚΔΚ. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής τούτο απαιτείται (δηλ. απόφαση Δ.Σ.) 

όταν η αμοιβή δεν ανταποκρίνεται αλλά υπερβαίνει τις ελάχιστες προβλεπόμενες κατά 

το νόμο κι αυτό προκειμένου να δικαιολογηθεί η διαφοροποίηση της ενώ παρέλκει και 



δεν είναι αναγκαία στις περιπτώσεις που (η αμοιβή) αντιστοιχεί στις σύμφωνα με τον 

νόμο ελάχιστες τιμές αναφοράς όπως αυτές αποτυπώνονται στις εκδοθείσες 

προεισπράξεις δικηγορικών αμοιβών του δικηγορικού συλλόγου. 

Με την υπ΄ αριθ. 217/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο ορισμός 

του δικηγόρου Αθηνών ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου 

Διονύσου και τον νομικό χειρισμό της υπόθεση της με αρ. Ε7030/2008 αίτησης 

ακύρωσης της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου και ήδη Δήμου Διονύσου κατά της με 

αρ.  27132/20.6.2008 αποφάσεως του Υπουργού Περ/ντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ, τ. Α.Α.Π 275/4.7.2008) περι εγκρίσεως του ΓΠΣ Κρυονερίου , 

εις επικαιροποίηση του εξαρχής ορισμού του λόγω του ειδικού θέματος της εν λόγω 

υπόθεσης και της ιδιαίτερης σπουδαιότητάς της που ήδη έχει επιμεληθεί και είναι 

γνώστης αυτής διαθέτοντας εξειδίκευση και εμπειρία λόγω της επί μακρόν 

πλούσιας ενασχόλησής του με συναφείς υποθέσεις, εγκρίνοντας την κατάθεση της 

αίτησης από τον υπογράφοντα αυτήν δικηγόρο και την νομική εκπροσώπηση του 

Δήμου Διονύσου από τον άνω δικηγόρο ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ κατά τη συζήτηση της 

αίτησης ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ στη δικάσιμο της 21.6.2017 

εξουσιοδοτώντας τον για την παράστασή του στη συζήτηση και προς υποστήριξη με 

κατάθεση σχετικού υπομνήματος . 

Πρόσθετα με την ως άνω απόφαση  έγινε  αποδεκτή η αναφερόμενη στην επιστολή 

του δικηγόρου αμοιβή η οποία φέρεται ως δίκαιη και εύλογη ανταποκρινόμενη στις 

προβλέψεις του Κώδικα Δικηγόρων παραπεμπόμενη περαιτέρω στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για την έγκριση/επικύρωσή της. 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  

1. Η παρ. (ιε) αρ. 72 ω. 3852/10 

2. Η  παρ. 3 του αρ. 281 ΚΔΚ 

3. Η υπ΄ αριθ. 217/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

4. το εδ. Β΄ της ιε αρ. 72 ν. 3852/10.  

5. Το υπ΄αριθ. 23133/2-8-2017 αίτημα του  Ιωάννη Ζηκίδη για τον καθορισμό εύλογης 

δικηγορικής αμοιβής για την ανωτέρω παράσταση του ενώπιον του ΣΤΕ, όπως 

ορίζεται στον Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 

Παρακαλούμε όπως  ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή - 

καθορισμό της αμοιβής του δικηγόρου ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ στον οποίο ανατέθηκε ο 

χειρισμός της ως άνω αναφερόμενης υπόθεσης με την αριθ. 217/2017 απόφαση της 

Οικ. Επιτροπής, στο ποσό των 1.488,00€ με Φ.Π.Α., αμοιβή η οποία κρίνεται δίκαιη, 

εύλογη, ανταποκρινόμενη στις προβλέψεις του κωδ. Δικηγόρων. 

Η αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του ΚΑ 00.6111 "Αμοιβές 

νομικών και συμβολαιογράφων " του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ 


