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Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 10/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση –αντίκρουση 
πρόσθετης παρέμβασης της Ι. Ιωσηφίδη – Ξινό-Νερό Α.Ε. στην εξ΄ 
αναβολής δικάσιμο της 11-05-2021 ενώπιον του ΣτΕ. 

Στο Αμύνταιο, στις 07 του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Έκτακτη  Συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της 
από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις 
διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 27683/29-04-2021 (Β’ 1814), ύστερα 
από την με αριθμό πρωτ. 6866/06-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε 
κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                      
2. Μπάντης Ιορδάνης                                       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Γκερσάνης Αθανάσιος δημοτικός 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με το εδάφιο ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 
πληρεξουσιότητας του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι 
με μηνιαία αντιμισθία είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να 
παρίστανται σε ανώτερα δικαστήρια.  

Συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα - 7μελής 
Σύνθεση) κατά τη δικάσιμο της 11.5.2021 η από 15.9.2020 (Ε2304/2020) 
αίτηση του Δήμου Αμυνταίου με την οποία ζητείται η ακύρωση: α) της υπ’ αριθ. 
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πρωτ. 88/23.3.2020 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 
3463/2006 Δυτικής Μακεδονίας, β) της υπ’ αριθ. αριθμ. 67/2019 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ 
Α.Ε. ΟΤΑ» του Δήμου Αμυνταίου, γ) της παράλειψης της επιχείρησης «ΞΙΝΟ 
ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε ΟΤΑ» να εκδώσει προκήρυξη διαγωνισμού 
δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διανομής των 
προϊόντων της εταιρείας και δ) κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή 
μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 

Για την ανωτέρω υπόθεση άσκησε την από 12-3-2021 παρέμβαση η 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ και υπέρ του κύρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 
88/23.3.2020 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 
Δυτικής Μακεδονίας της και προς απόρριψη της υπ΄αριθμ. Ε2304/2020 της 
αίτησης ακύρωσης  του Δήμου Αμυνταίου .   

Η υπόθεση είναι μείζονος σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου αφού η 
σύμβαση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης δεν μπορεί καν να καλύψει το 
κόστος παραγωγής του νερού, μετατρέποντας αυτόματα μία κερδοφόρα 
επιχείρηση σε ζημιογόνο.   

Τα δε ζητήματα που τίθενται πλέον από την ανωτέρω παρέμβαση απαιτούν 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία και είναι μείζονος σπουδαιότητας, γεγονός 
που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η υπόθεση εισήχθη στην Επταμελή 
Σύνθεση. Για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Δικαστηρίου προς 
αντίκρουση της παρέμβασης απαιτείται η παροχή πληρεξουσιότητας σε 
δικηγόρο εξειδικευμένης γνώσης που απαιτείται για το χειρισμό της, αφού 
απαιτείται ειδική γνώση στις δημόσιες συμβάσεις, προτείνεται η ανάθεση σε  
εξειδικευμένης  και εγνωσμένου κύρους δικηγορική εταιρία  εταιρείες με 
εμπειρία στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων.  

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνετε  να χορηγήσετε την πληρεξουσιότητα προς 
τους δικηγόρους Αθηνών: i) δρ. Γεώργιο Δελλή, καθηγητή Δημοσίου Δικαίου  
(α.μ./Δ.Σ.Α. 15582) κα ii) Άγγελο Χασαπόπουλο (α.μ./Δ.Σ.Α.: 31417), για 
λογαριασμό της «Δελλής και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» (α.μ./Δ.Σ.Α. 
80518), με έδρα την Αθήνα, οδός Βαλαωρίτου αριθ. 15, οι οποίοι έχουν 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, όπως, από κοινού 
ή κεχωρισμένως παραστούν ενώπιον της Επταμελούς Σύνθεσης του Δ’ 
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 11.5.2021, ή 
σε όποια μετά από αναβολή, ματαίωση, επανασυζήτηση, ανασυζήτηση, 
παραπομπή σε άλλο Τμήμα ή Σύνθεση ή στην Ολομέλεια δικάσιμο, κατά τη 
εξέταση της από 12-3-2021 παρέμβασης της  ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ και 
προς αντίκρουση της καθώς και της από 15.9.2020 (Ε2304/2020) αίτησης του 
Δήμου Αμυνταίου. Να υποβάλλουν υπομνήματα, δηλώσεις, σημειώματα και 
γενικά να ενεργούν και να πράττουν κάθε τι που είναι αναγκαίο για τη 
διεκπεραίωση της εντολής μετεξουσιοδοτώντας τρίτους συνεργάτες τους με τις 
ίδιες ή λιγότερες εντολές, εγκρίνοντας παράλληλα την τυχόν οποιαδήποτε μέχρι 
τώρα ενέργεια των ανωτέρω πληρεξουσίων δικηγόρων για τις ως άνω 
υποθέσεις ως έγκυρη και σαν να έγινε από το Δήμο και αναγνωρίζει και εγκρίνει 
από τώρα όλες τις πράξεις των ως άνω εντολοδόχων, μέσα στο πλαίσιο των 
ως άνω εντολών, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και δεσμευτικές.  
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Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Το εδάφιο ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει 

2. Την αριθ. 310/2020 απόφαση ΟΕ 
3. Την αριθ. 221/2020 απόφαση ΔΣ 
4. Την αριθ. πρωτ. 2021/6869/06-05-2021 ΑΑΥ 
5. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Ορίζει πληρεξούσιους τους δικηγόρους Αθηνών: i) δρ. Γεώργιο Δελλή, 
καθηγητή Δημοσίου Δικαίου  (α.μ./Δ.Σ.Α. 15582) κα ii) Άγγελο Χασαπόπουλο 
(α.μ./Δ.Σ.Α.: 31417), για λογαριασμό της «Δελλής και Συνεργάτες Δικηγορική 
Εταιρεία» (α.μ./Δ.Σ.Α. 80518), με έδρα την Αθήνα, οδός Βαλαωρίτου αριθ. 15, 
με ΑΦΜ 9997072055 και ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, όπως, από κοινού ή 
κεχωρισμένως παραστούν ενώπιον της Επταμελούς Σύνθεσης του Δ’ 
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 11.5.2021, ή 
σε όποια μετά από αναβολή, ματαίωση, επανασυζήτηση, ανασυζήτηση, 
παραπομπή σε άλλο Τμήμα ή Σύνθεση ή στην Ολομέλεια δικάσιμο, κατά τη 
εξέταση της από 12-3-2021 παρέμβασης της  ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ και 
προς αντίκρουση της καθώς και της από 15.9.2020 (Ε2304/2020) αίτησης του 
Δήμου Αμυνταίου, καθώς και να υποβάλλουν υπομνήματα, δηλώσεις, 
σημειώματα και γενικά να ενεργούν και να πράττουν κάθε τι που είναι αναγκαίο 
για τη διεκπεραίωση της εντολής μετεξουσιοδοτώντας τρίτους συνεργάτες τους 
με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές, εγκρίνοντας παράλληλα την τυχόν οποιαδήποτε 
μέχρι τώρα ενέργεια των ανωτέρω πληρεξουσίων δικηγόρων για τις ως άνω 
υποθέσεις ως έγκυρη και σαν να έγινε από το Δήμο και αναγνωρίζει και εγκρίνει 
από τώρα όλες τις πράξεις των ως άνω εντολοδόχων, μέσα στο πλαίσιο των 
ως άνω εντολών, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και δεσμευτικές.  

Β. Η αμοιβή της ως άνω δικηγορικής εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 
281 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114) σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 
(Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 103/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.    

         

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 

 

ΑΔΑ: 6ΥΝ6ΩΨΛ-4ΒΗ


		2021-05-12T08:27:21+0300
	Athens




