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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης/19-2-2019 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τον ορισμό δικηγόρου για την υπόθεση των
λατομείων Μεσαίου.

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00, στο
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ
6 εδ. γ΄ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα
από την 3641/15-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Απόντες

Κοϊτσίδης Παναγιώτης
Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή
Καραστερίου Ευάγγελος
Λοκοβίτης Νικόλαος
Λαζαρίδης Γεώργιος

1.
2.
3.
4.

Ζιακούλης Ηλίας
Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
Καρασαββίδης Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νικόλαο
Nάσση.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη δέχτηκαν
ομόφωνα τη συζήτησή του.
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα, εκτός της ημερήσιας διάταξης, είπε
τα εξής:
Σας καλώ, δυνάμει του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ιε’ της παρ.
1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, στο οποίο ορίζεται ότι σε όσους Δήμους
έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε άλλον δικηγόρο, εξώδικου ή
δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία
για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία και
σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 19/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, να
1
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παραπέμψουμε το παρόν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω της ιδιαίτερης
σοβαρότητάς του και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 28/18-2-2019 εισήγηση του
Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου κ. Δημήτριου Λαζίδη, η οποία αναφέρει τα
εξής:
«Σας ενημερώνω ότι δυνάμει του δευτέρου εδαφίου της περ. ιε’ της παρ. 1
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι, σε όσους Δήμους έχουν
προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε άλλον δικηγόρο, εξώδικου
ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη
σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία.
Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθ. 72 του ν. 3852/2010 «’’2. Για
της περιπτώσεις ιβ’, ιγ’ και ιδ’ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση του δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης». Το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 2 καταργήθηκε με το άρθρο 54 υοθ ν. 4447/2016.
Η περίπτωση ιγ’ της παρ. 1 του άρθ. 72 του ν. 3852/2010 ορίζει τα εξής:
«…. ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των
ενδίκων μέσων καθώς και για την παραίτηση από αυτά». Το εδάφιο ιγ’
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016.
Οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα έχουν καθήκον να προασπίζονται τα
συμφέροντα τους.
Έχοντας υπ’ όψιν την υπ’ αρ. υπ’αριθμ. οικ. 6943/4-02-2019 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με την
οποία εγκρίθηκε η μίσθωση για εκμετάλλευση δημόσιας λατομικής έκτασης
αδρανών υλικών εμβαδού 250,381 στρεμμάτων στη λατομική περιοχή της
τοπικής κοινότητας Μεσαίου, της δημοτικής ενότητας Καλλιθέας του Δήμου
Ωραιοκάστρου, στον εργασιακό παραγωγικό συνεταιρισμό «Η ΝΙΚΗ» Σ.Π.Ε
καθώς και την υπ’αρ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6853/12-9-2018 Απόφασης του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα
«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών
υλικών με συνοδό έργο συγκρότημα θραύσης και ταξινόμησης υλικών, σε δημόσια
έκταση 250.381 τ.μ. (έναντι τα αρχικώς εκτιμηθείσας έκτασης 250.646 τ.μ.), εντός
λατομικής περιοχής τα Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε.
Θες/νίκης, η οποία κοινοποιήθηκε πρόσφατα.
Επειδή, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του
ν.3852/2010, η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα
της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον
κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας της ανωτέρω υποθέσεως
για το Δήμο μας, όπως προαναφέρθηκε, και της εξειδικευμένης νομικής γνώσης
και εμπειρίας που απαιτεί ο χειρισμός της, προτείνω περαιτέρω να εισαχθεί το
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θέμα του ορισμού της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου στο Δημοτικό
Συμβούλιο, κατ’ άρθρο 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006.
Επειδή οι παραπάνω υποθέσεις κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας και
σπουδαιότητας για τα συμφέροντα του Δήμου Ωραιοκάστρου, λόγω της
ευρύτερης περιβαλλοντικής σημασίας, αλλά και οικονομικής σημασίας,
δεδομένου ότι άπτονται περιβαλλοντικών και οικονομικών ζητημάτων, αλλά και
λόγω της ιδιαιτερότητας των νομικών ζητημάτων που αναφύονται στην υπόθεση
αυτή. Ως εκ τούτου το αντικείμενο των εν λόγω ενδίκων μέσων έχουν ιδιαίτερη
σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και
εμπειρία από δικηγόρο στον οποίο θα ανατεθεί ο χειρισμός τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. Επειδή δεν διαθέτουμε και οι δύο
δικηγόροι εξειδικευμένες γνώσεις επί λατομικών θεμάτων, ζητώ να ορίσετε
πληρεξούσιο δικηγόρο τον Δημήτριο Κυριακόπουλο (Α.Μ. 2003 ΔΣΘ), ο
οποίος είχε παρασταθεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου μας και κατά τη
συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
και της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 9408/2017 Απόφασης του Ι’ Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα παραπάνω και
διαχρονικά σε όλες τις υποθέσεις του Δήμου που έχουν σχέση με το λατομείο
Μεσαίου».
Επειδή ως εκ τούτου, κατά την επιστημονική άποψη του κ. Λαζίδη και
επειδή παρίσταται ειδικός νομικός και πραγματικός λόγος άσκησης ενδίκων
μέσων, στην συγκεκριμένη περίπτωση, πρότασή του, η οποία δεν είναι
δεσμευτική για το όργανό μας, είναι η εξής:
Να αναθέσουμε στον Δικηγόρο, Δημήτριο Κυριακόπουλο (Α.Μ. 2003 ΔΣΘ), να
ασκήσει τις παρακάτω αναφερόμενες ενέργειες:
1. Σύνταξη και επίδοση εξώδικης δήλωσης – διαμαρτυρίας προς τον Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με αίτημα την μη
υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης λατομείων με τους Συνεταιρισμούς
«ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Η ΝΙΚΗ Σ.Π.Ε.»και «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ.
Π.Ε.».
2. Άσκηση Προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6853/12-9-2018 Απόφασης του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων από την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών
με συνοδό έργο συγκρότημα θραύσης και ταξινόμησης υλικών, σε δημόσια
έκταση 250.381 τ.μ. (έναντι τα αρχικώς εκτιμηθείσας έκτασης 250.646 τ.μ.),
εντός λατομικής περιοχής τα Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου,
Π.Ε. Θες/νίκης.
Φορέας δραστηριότητας: «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Η ΝΙΚΗ Σ.Π.Ε.»
…».
3. Άσκηση Προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. 6850/12-9-2018 Απόφασης του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων από την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών
έκτασης, με συνοδό έργο συγκρότημα θραύσης και ταξινόμησης υλικών,
3
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4.

5.

6.

7.

214.968,95 τ.μ. (έναντι της αρχικώς εκτιμηθείσας έκτασης 215.232 τ.μ.), στη
λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε.
Θεσ/νίκης.
Φορέας δραστηριότητας: «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π.Ε.».».
Άσκηση Αίτησης Ακυρώσεως και Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως, κατά της
ανωτέρω (υπό 1) υπ’αριθμ. πρωτ.
6853/12-9-2018Απόφασης του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την
οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τον Συνεταιρισμό «Η ΝΙΚΗ
Σ.Π.Ε.».
Άσκηση Αίτησης Ακυρώσεως και Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως, κατά της
ανωτέρω (υπό 1) υπ’αριθμ. πρωτ.
6850/12-9-2018 Απόφασης του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την
οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τον Συνεταιρισμό «Η ΚΥΨΕΛΗ
ΣΥΝ. Π.Ε.».
Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, με αίτημα και για την αναστολή
εκτελέσεως, ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά της
υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 6943/4-2-2019 απόφασης του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, περί έγκρισης μίσθωσης
για εκμετάλλευση δημόσιας λατομικής έκτασης στον Εργασιακό Παραγωγικό
Συνεταιρισμό «Η ΝΙΚΗ» Σ.Π.Ε.
Διερεύνηση εάν έχει εκδοθεί αντίστοιχη (προς την ανωτέρω – υπό 5.)
απόφαση και για τον Συνεταιρισμό «Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π.Ε.» και σε
καταφατική περίπτωση άσκηση αντίστοιχης ενδικοφανούς προσφυγής και
κατ’ αυτήν.

Επίσης να παραπέμψουμε το συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς μας στο
Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνεται ότι αυτό
επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
Να παραπέμψουμε το θέμα του ορισμού της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου
στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατ’ άρθρο 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006, λόγω της
ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας της ανωτέρω υποθέσεως για τον Δήμο
μας, όπως προαναφέρθηκε, και της εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας
που απαιτεί ο χειρισμός τους.
Τέλος να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, κ. Α. Γαβότση, ως
νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ως προς τον καθορισμό της αμοιβής, να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό
ανάθεσης των παραπάνω εργασιών με τον εντολοδόχο Δικηγόρο.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
3. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 28/18-2-2019 έγγραφο του Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου
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και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Αναθέτει στον Δικηγόρο, Δημήτριο Κυριακόπουλο (Α.Μ. 2003 ΔΣΘ), να
ασκήσει τις παρακάτω ενέργειες:
1. Σύνταξη και επίδοση εξώδικης δήλωσης – διαμαρτυρίας προς τον
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με
αίτημα την μη υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης λατομείων με τους
Συνεταιρισμούς «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Η ΝΙΚΗ Σ.Π.Ε.»και
«ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ Η
ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π.Ε.».
2. Άσκηση Προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6853/12-9-2018 Απόφασης του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων από την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών
υλικών με συνοδό έργο συγκρότημα θραύσης και ταξινόμησης υλικών, σε
δημόσια έκταση 250.381 τ.μ. (έναντι τα αρχικώς εκτιμηθείσας έκτασης
250.646 τ.μ.), εντός λατομικής περιοχής τα Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας,
Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θες/νίκης.
Φορέας δραστηριότητας: «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Η ΝΙΚΗ Σ.Π.Ε.»
…».
3. Άσκηση Προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. 6850/12-9-2018 Απόφασης του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων από την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών
υλικών έκτασης, με συνοδό έργο συγκρότημα θραύσης και ταξινόμησης
υλικών, 214.968,95 τ.μ. (έναντι της αρχικώς εκτιμηθείσας έκτασης 215.232
τ.μ.), στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ.
Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νίκης.
Φορέας δραστηριότητας: «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π.Ε.».».
4. Άσκηση Αίτησης Ακυρώσεως και Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως, κατά
της ανωτέρω (υπό 1) υπ’αριθμ. πρωτ. 6853/12-9-2018Απόφασης του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την
οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τον Συνεταιρισμό «Η ΝΙΚΗ
Σ.Π.Ε.».
5. Άσκηση Αίτησης Ακυρώσεως και Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως, κατά
της ανωτέρω (υπό 1) υπ’αριθμ. πρωτ. 6850/12-9-2018 Απόφασης του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την
οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τον Συνεταιρισμό «Η
ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π.Ε.».
6. Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, με αίτημα και για την αναστολή
εκτελέσεως, ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά
της υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 6943/4-2-2019 απόφασης του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, περί έγκρισης
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μίσθωσης για εκμετάλλευση δημόσιας λατομικής έκτασης στον Εργασιακό
Παραγωγικό Συνεταιρισμό «Η ΝΙΚΗ» Σ.Π.Ε.
7. Διερεύνηση εάν έχει εκδοθεί αντίστοιχη (προς την ανωτέρω – υπό 5.)
απόφαση και για τον Συνεταιρισμό «Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π.Ε.» και σε
καταφατική περίπτωση άσκηση αντίστοιχης ενδικοφανούς προσφυγής και
κατ’ αυτήν.
Β) Παραπέμπει το θέμα του ορισμού της αμοιβής του κ. Δ. Κυριακόπουλου
στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατ΄άρθρο 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006, λόγω της
ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας της ανωτέρω υποθέσεως για τον
Δήμο Ωραιοκάστρου.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, κ. Αστέριο Γαβότση, ως
νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό
ανάθεσης των παραπάνω εργασιών με τον εντολοδόχο Δικηγόρο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 24/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ

6

