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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 129/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 10/30-03-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη δικηγόρου για την άσκηση ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας Αίτησης Ακυρώσεως και Αίτησης Αναστολής 
Εκτελέσεως, με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. 
58401/28-12-2020 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Απόφαση έγκρισης μεταβίβασης μισθωτικών 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκμετάλλευσης δημόσιου λατομείου αδρανών 
υλικών του Εργασιακού Παραγωγικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η ΚΥΨΕΛΗ», έκτασης 214.968,95 τ.μ., στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. 
Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νίκης, στην ανώνυμη 
εταιρεία “ΕΛΛΗΜΕΤΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α.Ε.” (ΑΒΛ 66)» και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής. 
 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα  Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021  και ώρα 09:30 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-
3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και την  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/149/οικ.5132/23-03-2021(ΑΔΑ:ΨΛΤΧ46ΜΤΛ6-ΣΔΗ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6135/26-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
οκτώ (8), δηλαδή: 
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                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 

                (δικαιολογημένα απών) 
2. Ζιακούλης  Ηλίας     
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  
5. Μαρμαρίδης Σταύρος  
6. Τερζής Χρήστος  
7. Σκαρλάτος Παντελής  
8. Τσακαλίδης Ηρακλής  

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.   
 
O κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι ο κ. 
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος επικοινώνησε τηλεφωνικά και ενημέρωσε ότι λόγω 
επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα συμμετέχει στη σημερινή συνεδρίαση. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Δημήτριος Λαζίδης με την Α.Π.6089/26-03-2021 
εισήγηση του μας παραθέτει τα εξής: 
 
‘ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη δικηγόρου για την άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας Αίτησης Ακυρώσεως και Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως, με αίτημα 
προσωρινής διαταγής κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. 58401/28-12-2020 Απόφασης του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Απόφαση έγκρισης 
μεταβίβασης μισθωτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκμετάλλευσης δημόσιου λατομείου 
αδρανών υλικών του Εργασιακού Παραγωγικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η ΚΥΨΕΛΗ», έκτασης 214.968,95 τ.μ., στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, 
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Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νίκης, στην ανώνυμη εταιρεία 
“ΕΛΛΗΜΕΤΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α.Ε.” 
(ΑΒΛ 66).» και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής. 
 
Α. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
 Στην περιοχή του Δήμου μας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας 
Μεσαίου της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου έχει καθοριστεί λατομική περιοχή. 
Στην εν λόγω λατομική περιοχή  έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί το ονομαζόμενο «λατομείο 
1», έχοντας προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση της 
περιοχής με αντίστοιχη αρνητική επίδραση και στην ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Ο 
Δήμος μας διεξάγει εδώ και πολλά έτη έναν συνεχή αγώνα προκειμένου να αποτραπεί η 
αδειοδότηση και λειτουργία ακόμα δύο λατομείων στην ίδια περιοχή, ήτοι των λατομείων 3 και 
4, για τα οποία αποφασίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας το έτος 2002 η διενέργεια πλειοδοτικής διαδικασίας για την εκμίσθωσή τους και 
στο πλαίσιο της οποίας αναδείχθηκαν ως πλειοδότες οι δύο συνεταιρισμοί με τις επωνυμίες 
«Εργασιακός Παραγωγικός Συνεταιρισμός Ασβεστοχωρίου Η ΝΙΚΗ Συν.Π.Ε.» και 
«Εργασιακός Παραγωγικός Συνεταιρισμός Ασβεστοχωρίου Η ΚΥΨΕΛΗ Συν.Π.Ε.». 
Παρά τις συνεχείς προσπάθειές τόσο του Δήμου μας όσο και των δημοτών, το τελευταίο 
διάστημα διαπιστώσαμε δυστυχώς ότι η Πολιτεία επισπεύδει τις σχετικές διαδικασίες και 
συγκεκριμένα λάβαμε γνώση ότι εκδόθηκαν αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για 
την εκμετάλλευση των λατομείων αριθμ. 3 και 4 από τους συνεταιρισμούς λατόμων 
«ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π.Ε.» 
(έκταση 214.968,95 τ.μ.) και «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Η ΝΙΚΗ Σ.Π.Ε.»(έκταση 
250.381 τ.μ.), αλλά και αποφάσεις έγκρισης μίσθωσης για εκμετάλλευση των ως άνω 
λατομείων που είχαν κατακυρωθεί στους ανωτέρω συνεταιρισμούς. Κατά των σχετικών 
αποφάσεων έχουν ασκηθεί από τον Δήμο μας τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και 
εκκρεμεί η έκδοση δικαστικών αποφάσεων επ’αυτών. 
Με το υπ’αριθμ. πρωτ. 52472/9-11-2020 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (με εντολή Συντονιστή 
Α.Δ.Μ.Θ.)γνωστοποιήθηκε στον Δήμο μας ότι υπεγράφη η με αριθ. 566/30-09-2020 σύμβαση 
μίσθωσης, της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ναταλίας Καζανά, με την οποία το Ελληνικό 
Δημόσιο εκμίσθωσε στον Εργασιακό Παραγωγικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η ΝΙΚΗ» έκταση εμβαδού 250.381 τ.μ. στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, 
Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νίκης, για εκμετάλλευση λατομείου αδρανών 
υλικών (ΑΒΛ 65). Με την υπ’αριθμ. 383/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου μας αποφασίστηκε η άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων.   
Στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας το υπ’αριθμ. πρωτ. 58812/7-12-2020 έγγραφο 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης (με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ.), με το οποίο γνωστοποιήθηκε στον Δήμο μας ότι 
υπεγράφη η με αριθ. 3865/24-11-2020 σύμβαση μίσθωσης, του συμβολαιογράφου 
Θεσσαλονίκης Δημητρίου Παναγόπουλου, με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο εκμίσθωσε στον 
Εργασιακό Παραγωγικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η ΚΥΨΕΛΗ» 
έκταση εμβαδού 214.968,95 τ.μ. στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. 
Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νίκης, για εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών (ΑΒΛ 66).  
Ο Δήμος μας άσκησε νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα κατά 
των ανωτέρω συμβάσεων μίσθωσης, αλλά και κατά των διοικητικών πράξεων επί των οποίων 
ερείδονται αυτές.  
 
Ήδη, σε συνέχεια των προαναφερομένων, με το υπ’αριθμ. πρωτ. 9274/10-3-2021 έγγραφο 
του Τμήματος Φυσικών Πόρων Κεντρικής Μακεδονίας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της 
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, απεστάλη στον Δήμο μας αντίγραφο του υπ’αριθμ. 3910/1-
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2-2021 σύμβασης του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δημητρίου Παναγόπουλου, με την 
οποίαο Εργασιακός Παραγωγικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η 
ΚΥΨΕΛΗ» μεταβίβασε τα μισθωτικά δικαιώματα του λατομείου που είχε μισθώσει ο ίδιος από 
το Ελληνικό Δημόσιο με την προαναφερόμενη υπ’αριθμ. 3865/24-11-2020 σύμβαση μίσθωσης 
του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δημητρίου Παναγόπουλου, στην ανώνυμη εταιρεία 
“ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α.Ε.”. 
Όπως προκύπτει από τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω υπ’αριθμ. 3910/1-2-2021 σύμβαση 
του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δημητρίου Παναγόπουλου, αυτή ερείδεται, μεταξύ 
άλλων, στην υπ’αριθμ. πρωτ. 58401/28-12-2020 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Απόφαση έγκρισης μεταβίβασης 
μισθωτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκμετάλλευσης δημόσιου λατομείου αδρανών 
υλικών του Εργασιακού Παραγωγικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η 
ΚΥΨΕΛΗ», έκτασης 214.968,95 τ.μ., στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, 
Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νίκης, στην ανώνυμη εταιρεία “ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α.Ε.” (ΑΒΛ 66).», με την οποία 
εγκρίθηκε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ.9 του Ν. 4512/2018 η μεταβίβαση των εν 
λόγω μισθωτικών δικαιωμάτων. 
 
Η παραπάνω υπ’αριθμ. 3865/24-11-2020 σύμβαση μίσθωσης του συμβολαιογράφου 
Θεσσαλονίκης Δημητρίου Παναγόπουλου και συνακόλουθα και η προαναφερόμενη υπ’αριθμ. 
3910/1-2-2021 σύμβαση του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δημητρίου Παναγόπουλου, με 
την οποία ο Εργασιακός Παραγωγικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η 
ΚΥΨΕΛΗ» μεταβίβασε τα μισθωτικά δικαιώματα του λατομείου που είχε μισθώσει ο ίδιος από 
το Ελληνικό Δημόσιο με την προαναφερόμενη υπ’αριθμ. 3865/24-11-2020 σύμβαση μίσθωσης 
του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δημητρίου Παναγόπουλου, στην ανώνυμη εταιρεία 
“ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α.Ε.”, 
πλήττουν αυταπόδεικτα τα συμφέροντα του Δήμου μας και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η 
άσκηση και κατά της σχετικής υπ’αριθμ. πρωτ. 58401/28-12-2020 Απόφασης του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης επί της οποίας ερείδεται η τελευταία 
σύμβαση κάθε προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος και ειδικότερα η άσκηση Αιτήσεως 
Ακυρώσεως και Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως, μετά αιτήματος και για τη χορήγηση σχετικής 
προσωρινής διαταγής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 
Ενόψει των ανωτέρω πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο προκειμένου να ασκήσει την 
προαναφερόμενη Αίτηση Ακυρώσεως και να παρασταθεί προς υποστήριξη αυτής κατά τη 
συζήτησή της, καθώς και την προαναφερόμενη Αίτηση Αναστολής Εκτελέσεως, μετά 
αιτήματος και για τη χορήγηση σχετικής προσωρινής διαταγής, ενώπιον του ίδιου 
Δικαστηρίου. 
 
Β. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
 Με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ιδ’ 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. 
 

 Άποψή μου, η οποία δεν καθίσταται δεσμευτική για την υπηρεσία σας, είναι πως ότι η 
παραπάνω υπόθεση κρίνεται ως ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, λόγω της ευρύτερης περιβαλλοντικής σημασίας, αλλά και οικονομικής 
σημασίας, δεδομένου ότι άπτεται περιβαλλοντικών και οικονομικών ζητημάτων, αλλά και λόγω 
της ιδιαιτερότητας των νομικών ζητημάτων που αναφύονται στην υπόθεση αυτή. Ως εκ τούτου 
το αντικείμενο απαιτεί και εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία από δικηγόρο στον οποίο θα 
ανατεθεί ο χειρισμός της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
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 Επειδή τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Λιαδάκης δεν διαθέτουμε εξειδικευμένες γνώσεις επί 
λατομικών θεμάτων, και δεν έχουμε χειριστεί μέχρι σήμερα το θέμα των λατομείων Μεσαίου, 
θεωρώ πως θα πρέπει να οριστεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος ο Δημήτριος Κυριακόπουλος 
(Α.Μ. 2003 ΔΣΘ), ο οποίος είχε χειριστεί και κατά το παρελθόν αλλά χειρίζεται και σήμερα 
όλες τις λοιπές υποθέσεις του Δήμου μας που αφορούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα στην 
λατομική περιοχή Μεσαίου και, ως εκ τούτου, έχει γνώση και των συγκεκριμένων υποθέσεων. 

 Συνεπώς, συντρέχει νόμιμη περίπτωση να διορισθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εξωτερικός δικηγόρος για τον χειρισμό της υποθέσεως αυτής, που διαθέτει τις απαιτούμενες 
εξειδικευμένες νομικές γνώσεις και εμπειρία σε ζητήματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
 
Ενόψει των ανωτέρω, θεωρώ πως κρίνεται πρόσφορη προς τα συμφέροντα του Δήμου η 
άσκηση και υποστήριξη Αιτήσεως Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
καθώς και η άσκηση και υποστήριξη ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου σχετικής Αιτήσεως 
Αναστολής Εκτελέσεως, μετά αιτήματος και για τη χορήγηση σχετικής προσωρινής διαταγής 
κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. 58401/28-12-2020 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Απόφαση έγκρισης μεταβίβασης μισθωτικών 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκμετάλλευσης δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών του 
Εργασιακού Παραγωγικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η ΚΥΨΕΛΗ», 
έκτασης 214.968,95 τ.μ., στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. 
Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νίκης, στην ανώνυμη εταιρεία “ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α.Ε.” (ΑΒΛ 66).» και αφετέρου, δυνάμει του 
δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ιδ’ 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, 
να ορίστει πληρεξούσιος δικηγόρος, για την άσκηση και την παράσταση κατά την 
συζήτησή της εν λόγω Αιτήσεως Ακυρώσεως, καθώς και για την άσκηση και υποστήριξη 
ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου σχετικής Αιτήσεως Αναστολής Εκτελέσεως, μετά αιτήματος και 
για τη χορήγηση σχετικής προσωρινής διαταγής κατά της ίδιας σύμβασης μίσθωσης.  
 
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 θέμα του ορισμού της αμοιβής του εν λόγω 
δικηγόρου στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατ΄άρθρο 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006.  
 
 
Συνεπώς εκ των παραπάνω πρότασή μου είναι : 
1)Να ασκηθεί και να υποστηριχθεί από τον Δήμο Ωραιοκάστρου ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας Αίτηση Ακυρώσεως, καθώς και σχετική Αίτηση Αναστολής Εκτελέσεως, μετά 
αιτήματος και για τη χορήγηση σχετικής προσωρινής διαταγής, κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. 
58401/28-12-2020 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης, με θέμα «Απόφαση έγκρισης μεταβίβασης μισθωτικών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων εκμετάλλευσης δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών του Εργασιακού 
Παραγωγικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η ΚΥΨΕΛΗ», έκτασης 
214.968,95 τ.μ., στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, 
Π.Ε. Θεσ/νίκης, στην ανώνυμη εταιρεία “ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α.Ε.” (ΑΒΛ 66).». 
2)Να Αναθέτει στον δικηγόρο, Δημήτριο Κυριακόπουλο (Α.Μ. 2003 ΔΣΘ), να ασκήσει και να 
παρασταθεί κατά την συζήτησή της, Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. 58401/28-12-2020 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα «Απόφαση έγκρισης μεταβίβασης 
μισθωτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκμετάλλευσης δημόσιου λατομείου αδρανών 
υλικών του Εργασιακού Παραγωγικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η 
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ΚΥΨΕΛΗ», έκτασης 214.968,95 τ.μ., στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, 
Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νίκης, στην ανώνυμη εταιρεία “ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α.Ε.” (ΑΒΛ 66).»,καθώς και να 
ασκήσει και υποστηρίξει ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου σχετική Αίτηση Αναστολής 
Εκτελέσεως, μετά αιτήματος και για τη χορήγηση σχετικής προσωρινής διαταγής κατά της 
ίδιας σύμβασης μίσθωσης. 
 
Το θέμα του ορισμού της αμοιβής του εν λόγω δικηγόρου θα πρέπει να κριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, κατ΄άρθρο 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006, 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 τους.’ 
 
 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέφερε: Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας καλώ αν 
αποφασίσουμε σχετικά. 
 
 
 
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παντελής Σκαρλάτος ανέφερε ότι συμφωνεί 
με την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, εφόσον πληρούνται οι 
προθεσμίες που ορίζει ο νόμος για την άσκηση ένδικων μέσων. 
Με την ανωτέρω τοποθέτηση συμφώνησαν και τα υπόλοιπα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών της. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 
4. Την υπ’αριθμ. 566/30-09-2020 σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και του Εργασιακού Παραγωγικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης 
Ευθύνης «ΝΙΚΗ». 

5. Την υπ’αριθμ. 3865/24-11-2020 σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και του Εργασιακού Παραγωγικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης 
Ευθύνης «ΚΥΨΕΛΗ». 

6. Την υπ’αριθμ. 3910/01-02-2021 σύμβαση με την οποία Εργασιακός Παραγωγικός 
Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «ΚΥΨΕΛΗ» μεταβίβασε τα μισθωτικά 
δικαιώματα του  λατομείου στην ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΕ». 

7. Την υπ’αριθμ. 58401/28-12-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η προαναφερόμενη 
μεταβίβαση μισθωτικών δικαιωμάτων. 

8. Την με αρ. πρωτ.6089/2021 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. 
Δημήτριου Λαζίδη. 
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9. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι ιδιαίτερης σημασίας για τα 
συμφέροντα του Δήμου Ωραιοκάστρου, λόγω ευρύτερης περιβαλλοντικής αλλά και 
οικονομικής σημασίας. 

10. Το γεγονός ότι πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου δεν διαθέτουν εξειδικευμένες 
γνώσεις επί λατομικών θεμάτων και δεν έχουν χειριστεί μέχρι σήμερα το 
συγκεκριμένο θέμα. 
 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 
 

Αποφασίζει ομόφωνα  
 
 
1. Εγκρίνει την άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας Αίτησης Ακυρώσεως 

και  Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως, μετά αιτήματος και χορήγηση σχετικής 
προσωρινής διαταγής, κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. 58401/28-12-2020 Απόφασης 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα 
«Απόφαση έγκρισης μεταβίβασης μισθωτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
εκμετάλλευσης δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών του Εργασιακού 
Παραγωγικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η ΚΥΨΕΛΗ», 
έκτασης 214.968,95 τ.μ., στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. Καλλιθέας, 
Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νίκης, στην ανώνυμη εταιρεία “ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α.Ε.”  

 
 
 
2. Αναθέτει στο δικηγόρο, Δημήτριο Κυριακόπουλο (Α.Μ. 2003 ΔΣΘ), να ασκήσει και 

να παρασταθεί κατά την συζήτησή της, Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. 58401/28-12-2020 
Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 
με θέμα «Απόφαση έγκρισης μεταβίβασης μισθωτικών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων εκμετάλλευσης δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών του 
Εργασιακού Παραγωγικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΥΝ.Π.Ε.) «Η 
ΚΥΨΕΛΗ», έκτασης 214.968,95 τ.μ., στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου, Δ.Ε. 
Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσ/νίκης, στην ανώνυμη εταιρεία “ΕΛΛΗΜΕΤ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α.Ε.” (ΑΒΛ 
66).»,καθώς και να ασκήσει και υποστηρίξει ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου σχετική 
Αίτηση Αναστολής Εκτελέσεως, μετά αιτήματος και για τη χορήγηση σχετικής 
προσωρινής διαταγής κατά της ίδιας απόφασης. 

 
3. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό αμοιβής του εν 

λόγω δικηγόρου, κατ’αρθρο 281 παρ. 3 του Ν.3463/2006 λόγω της ιδιαίτερης 
σημασίας και σπουδαιότητας της υποθέσεως για το Δήμο μας και της 
εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας που απαιτεί ο χειρισμός της. 
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4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, 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. 

 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 129/2021 

 
Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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