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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Λαύριο 06/11/2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αριθ. Πρωτ.:16977 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο             
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου           
Τηλέφωνο: 22923/ 20165         
Fax: 22920/22413  
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ds@lavrio.gr 

      

 Θέμα: Αποστολή της υπ. αριθ. 186/2018 αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός  αμοιβής Δικηγορικής εταιρείας  για την 

κατάθεση προτάσεων στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά για την αντίκρουση 

της αγωγής (ΓΑΚ 8986/2018) του Δήμου Ύδρας κατά της εταιρείας 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Δήμου 

Λαυρεωτικής». 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ. αριθ. 186/2018 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, καθώς και το αποδεικτικό 

δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο νομιμότητας. 

 
Συνημμένα:  

1. Απόφαση υπ. αριθ. 185/2018. 

2. Αποδεικτικό δημοσίευσης. 

3. Την  υπ’ αριθ.244/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

              

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

Εσωτ. διανομή: 1. Γρ. Πρωτοκόλλου,  2.Οικονομική Επιτροπή  
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Απόσπασμα Πρακτικού  

Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  
      24η   Τακτική  Συνεδρίαση 

 
Ημερομηνία Συνεδρίασης  31.10.2018 

Ημέρα & Ώρα Τετάρτη , 17:30 

Αριθμός Πρόσκλησης 16415/26.10.2018 

Ημερομηνία Επίδοσης 26.10.2018 

Αριθμός Μελών 27 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Αδάμης Ιωάννης, Πρόεδρος 

2. Βελετάκου Ευαγγελία, Γραμματέας 

3. Τσίκλος Παναγιώτης 

4. Αποστολίδης Ιωάννης(προσήλθε στο 1ο θέμα Η.Δ) 
5. Κωστάλας Αντώνης 

6. Λουκάς Δημήτρης 

7. Αντωνίου Αναστάσιος(Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ) 

8. Στουραΐτης Ηλίας 

9. Τριανταφυλλίδου Σοφία 

10. Παπαχρήστου Ιωάννης 

11. Λεβαντής Κωνσταντίνος  

12. Πρίφτη Χαρίκλεια  

13. Ιατρού Σταύρος  

14. Παμφίλης Απόστολος 

15. Κουλουβράκη Ιωάννα 

16. Σίνη Ευφροσύνη 

17. Μαθιουδάκης Μιχαήλ 

18. Λινάρδου Σοφία (προσήλθε στην ενημέρωση Δημάρχου πριν τα θέματα Η.Δ) 

19. Κρητικός Σταύρος 

20. Γκικαράκη Μαρία 

21. Ρόζης Σταύρος  

22. Μακρή Αρετούσα  

23. Παρασκευής Ιωάννης  

24. Ιατρού Σωτήρης 

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Ελ Αγιούμπ Ατάλλα, Αντιπρόεδρος 
2. Μπουκουβάλας Λάμπρος 

3. Κατσουνάκης Κυριάκος 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 24ης   
συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα 
κληθεί, παρούσα  ήταν η Πρόεδρος της Δ.Ε. Κερατέας, κ. Χολέβα Κυριακή ενώ απόντες ήταν   ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας και η  
Πρόεδρος του  Τοπικού  Συμβουλίου της Δ.Ε. Λαυρεωτικής, κ. Σπύρου Αλίκη  έχοντες άπαντες 
νόμιμα κληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010, παρούσα και η υπάλληλος κ. 
Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.  
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ΘΕΜΑ:  «Καθορισμός  αμοιβής Δικηγορικής εταιρείας  για  την κατάθεση 

προτάσεων στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά για την αντίκρουση της 

αγωγής (ΓΑΚ 8986/2018) του Δήμου Ύδρας κατά της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Δήμου Λαυρεωτικής». 

 

 

Αριθμός Απόφασης: 186/2018 

 

          Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ότι : 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 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 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006, για την εξώδικη 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 Συμβουλίου, κατά 

παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής, με την υπ’ αριθμόν 244/2018  

ομόφωνη Απόφασή της, αποφάσισε τα εξής: 

«Ο Δήμος Ύδρας με την με ΓΑΚ 8986/2018 αγωγή του ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Πειραιά κατά της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Δήμου 

Λαυρεωτικής αξιώνει επικουρικά να αναγνωρισθεί ότι ο Δήμος μας οφείλει να καταβάλει στον ενάγοντα 

Δήμο Ύδρας ποσό 393.954,37 ευρώ λόγω του αντιστοιχούντος στο ποσό αυτό αδικαιολόγητου 

πλουτισμού του, ήτοι του ποσού που ο Δήμος Λαυρεωτικής εισέπραξε από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ ως δικαιούχος 

του ποσοστού του ειδικού τέλους της περ. iii της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006, 

όσον αφορά στα αιολικά πάρκα που αφορούν οι ανωτέρω τροποποιητικές πράξεις της ΡΑΕ. Με την ίδια 

αγωγή ζητείται να υποχρεωθεί η εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» να 

αποδίδει στο Δήμο Ύδρας εφεξής τα ποσά που παρακρατεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 

Ν. 3468/2006 από τη λειτουργία των εν λόγω αιολικών πάρκων που είναι εγκατεστημένα στη νήσο Άγιος 

Γεώργιος, αναγνωρίζοντας ότι η νήσος αυτή εμπίπτει στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ύδρας. 
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Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η κατάθεση προτάσεων καθώς και η διεκπεραίωση κάθε 

απαιτούμενης σχετικής ενέργειας προκειμένου για την απόρριψη της ανωτέρω ΓΑΚ 8986/2018 αγωγής 

του Δήμου Ύδρας. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου με το αριθμ. πρωτ:7350/17.05.2016 έγγραφό του έχει δηλώσει 

την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, καθώς και 

λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας που απαιτείται για το χειρισμό της υπόθεσης. 

Επιπλέον με τις υπ’ αριθμ.74/2016 και 329/2017 προηγούμενες αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής έχει 

ανατεθεί η σύνταξη γνωμοδοτήσεων για τη συγκεκριμένη υπόθεση στη δικηγορική εταιρεία 

«ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις της περ. ιε, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 

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 Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

 Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά με την ανάθεση της κατάθεσης προτάσεων καθώς και της διεκπεραίωσης κάθε 

απαιτούμενης σχετικής ενέργειας προκειμένου για την απόρριψη της ανωτέρω ΓΑΚ 8986/2018 αγωγής 

του Δήμου Ύδρας, στη δικηγορική εταιρεία «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της εμπειρίας 

και της επιστημονικής επάρκειας σε εξειδικευμένα νομικά ζητήματα. 

Η ανωτέρω ανάθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου, στο μέτρο που αφενός το 

ποσό που ζητείται να αναγνωριστεί ότι οφείλει να καταβάλει ο Δήμος Λαυρεωτικής στο Δήμος Ύδρας 

είναι ιδιαίτερα υψηλό αφετέρου με την ίδια αγωγή ζητείται να υποχρεωθεί η εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» να αποδίδει στο Δήμο Ύδρας εφεξής τα ποσά που παρακρατεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006 από τη λειτουργία των  εν λόγω αιολικών 

πάρκων που είναι εγκατεστημένα στη νήσο Άγιος Γεώργιος, αναγνωρίζοντας ότι η νήσος αυτή εμπίπτει 

στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ύδρας.  

Παράλληλα, στο μέτρο που η σύνταξη και κατάθεση των προτάσεων επί της εν λόγω αγωγής άπτεται 

προεχόντως του ζητήματος της υπαγωγής της εν λόγω νήσου στη διοικητικά όρια του Δήμου 

Λαυρεωτικής ή του Δήμου Ύδρας, η σύνταξη των εν λόγω προτάσεων του εναγόμενου Δήμου 

Λαυρεωτικής απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, την οποία κατέχουν οι προς ους η ανάθεση 

δικηγόροι, καθώς: 

α. Η δικηγόρος κα Σιούτη είναι παράλληλα Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Δημοσίου Δικαίου), ιδιότητα την οποία έχει 

και ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Σπυρίδων Φλογαΐτης, από την ιδιότητά τους δε αυτή τεκμαίρεται η 

επιστημονική επάρκειά τους στα υπό κρίση εξειδικευμένα νομικά ζητήματα.   
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β. Ο δικηγόρος κ. Φλογαΐτης είναι Διευθυντής του νομικού περιοδικού «Εφημερίδα Διοικητικού 

Δικαίου», στην Συντακτική Επιτροπή του οποίου συμμετέχει τόσο ο ίδιος όσο και η Καθηγήτρια κα 

Σιούτη.  

γ. Αμφότεροι είναι ιδρυτές του νομικού περιοδικού «Περιβάλλον και Δίκαιο», επίσης τόσο ο κ. 

Φλογαϊτης, όσο και η Καθηγήτρια κα Σιούτη είναι Διευθυντές και Επιστημονικοί Συνεργάτες του 

ανωτέρω νομικού  περιοδικού.    

δ. Αμφότεροι είναι δικηγόροι με πλούσια και σημαντική εμπειρία τόσο στον ενώπιον των Δικαστηρίων 

όσο και στον εξωδικαστικό χειρισμό νομικών ζητημάτων που άπτονται των υπό κρίση υποθέσεων, λόγος 

για τον οποίο στον ανωτέρω Καθηγητή είχε ανατεθεί και η σύνταξη σχετικών Γνωμοδοτήσεων επί 

ερωτημάτων συναφών με το αντικείμενο των ανωτέρω τροποποιητικών πράξεων της Ρ.Α.Ε. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις της περ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», 

 την με ΓΑΚ 8986/2018 αγωγή του Δήμου Ύδρας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Αναθέτει στη δικηγορική εταιρεία «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (ΑΜ ΔΣΑ 80517), με έδρα 

στην Αθήνα, Βασιλ. Σοφίας 27, την κατάθεση προτάσεων καθώς και τη διεκπεραίωση κάθε 

απαιτούμενης σχετικής ενέργειας προκειμένου για την απόρριψη της τακτικής αγωγής του Δήμου Ύδρας 

(ΓΑΚ 8986/2018) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κατά της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ 

& ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Η αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων». 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, η Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία 

«ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, με επιστολή της ζητά ως αμοιβή για την   

κατάθεση προτάσεων στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά για την αντίκρουση της 

αγωγής (ΓΑΚ 8986/2018) του Δήμου Ύδρας κατά της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ 

& ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Δήμου Λαυρεωτικής», το ποσό των 

4.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 960,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 

4.960,00 ευρώ. 

Στη συνέχεια ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παρασκευής Ιωάννης,  διατυπώνει 

ότι θα υπερψηφίσει με συγκεκριμένες επιφυλάξεις που αφορούν την ανάγκη 

πληρέστερης ενημέρωσης με τις οποίες συνταυτίζονται οι Ανεξάρτητοι  Δημοτικοί  

Σύμβουλοι κκ .Ρόζης Σταύρος και Μακρή Αρετούσα. 
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Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  

Αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

   Την εισήγηση του κ. Προέδρου 

 Τις διατάξεις του εδαφίου ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006. 

    Την υπ’ αριθ. 244/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

 Την επιστολή της Δικηγορικής Εταιρείας «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», 

 

          και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως 

καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καθορίζει ως αμοιβή της Δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία 

«ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (ΑΜ ΔΣΑ 80517), με έδρα στην Αθήνα, 

Βασ. Σοφίας 27, το ποσό των τεσσάρων  χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α 

(24%), ποσού εννιακοσίων εξήντα  (960,00) ευρώ, ήτοι συνολική αμοιβή ποσού 

τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (4.960,00) ευρώ, για την κατάθεση 

προτάσεων στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά για την αντίκρουση της αγωγής 

(ΓΑΚ 8986/2018) του Δήμου Ύδρας κατά της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & 

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Δήμου Λαυρεωτικής». 

Η ανάθεση της συγκεκριμένης υπόθεσης εν λόγω Δικηγορική εταιρεία έγινε 

επειδή διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων 

Ο.Τ.Α. και λόγω του γεγονότος, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ιδιαίτερη 

σημασία και σπουδαιότητα για τον Δήμο Λαυρεωτικής και η δικαστική 

αντιμετώπισή της απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, την οποία διαθέτει εν 

λόγω Δικηγορική εταιρεία. 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 00-6111 του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2018. 

 

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Λουκά Δημήτριο. 
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Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό απόφασης 

186/2018 και υπογράφεται ως ακολούθως: 

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 

ΑΔΑ: ΩΔ2ΙΩΛ1-ΥΤ7
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