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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 1/30-1-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 
Αριθ.αποφ.  22/2017 

Καθορισµός αµοιβής Νοµικής Εταιρείας «Περικλής 
Τσαµούλης και Συνεργάτες» για τρεις εκδικασθείσες 

προσφυγές της «Ο.Σ.Ε.  Α.Ε.». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 30 Ιανουαρίου 
2017 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 1255/26-1-2017 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Κολάτας Ιωάννης 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μαυροειδή Βασιλική Ρήγα Ελένη Μαρινάκης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλ. Πιλίλης Σωτήριος 
∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Κορώσης Σπυρίδων ∆ρυµούσης Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Κόττας Βασίλειος 
Καράµπελας Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ρένης Αθανάσιος 
Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ------ 
Καστάνη Αικατερίνη  Λιώτας ∆ηµοσθένης-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου 
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
             Προσκληθείς παρίστανται ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος 
καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. 
Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 18/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 19/2017 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 22ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου το από 27 Ιανουαρίου 2017 ενηµερωτικό σηµείωµα της Νοµικής 
Συµβούλου του ∆ήµου µας κας Αικατερίνης Σύρκου, προς τον κ. ∆ήµαρχο, το 
οποίο έχει ως εξής :  

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 

 Από έγγραφα που τηρούνται στο αρχείο του ∆ήµου, αναφορικά µε την ανάθεση 
στη δικηγορική εταιρεία, µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 
του χειρισµού, εξωδίκου και δικαστικού, υποθέσεων που σχετίζονται µε τον καταλογισµό 
τελών καθαριότητας, φωτισµού, δηµοτικού φόρου, ΤΑΠ και τελών χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων και υπεδάφους αυτών εις βάρος φυσικών και νοµικών προσώπων, προέκυψαν τα 
κάτωθι: 

Η προηγούµενη δηµοτική αρχή, προκειµένου να επιβάλλει δηµοτικά τέλη 
καθαριότητας και φωτισµού εις βάρος των ανωνύµων εταιρειών του ιδιωτικού και 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, πληροφορήθηκε, κατά την έρευνα που έκανε, ότι πολλοί ΟΤΑ 
έχουν αναθέσει τις υποθέσεις των δηµοτικών τελών και φόρων στη δικηγορική εταιρεία µε 
την επωνυµία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» η οποία παρέχει 
συµβουλευτική και νοµική υποστήριξη στις υπηρεσίες των ΟΤΑ και διαθέτει την 
εξειδικευµένη εµπειρία και γνώση για την εξώδικη ή δικαστική αντιµετώπιση νοµικών 
ζητηµάτων που έχουν ιδιαίτερη σηµασία και σπουδαιότητα για τα συµφέροντά τους, 
υπερασπίζεται δε µε επιτυχία στα διοικητικά δικαστήρια τις υποθέσεις τους και µε τον 
τρόπο αυτό προσπορίζονται σε αυτούς έσοδα. 

Κατόπιν αυτών, αποτάθηκε στην εν λόγω δικηγορική εταιρεία, η οποία δέχτηκε να 
συνεργαστεί µε το ∆ήµο Μεγαρέων και µε την από 17.9.2012 σύµβαση, κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 248/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της υπ’ αριθ. 491/2012 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, ανέθεσε στην εν λόγω εταιρεία το δικαστικό και 
εξώδικο χειρισµό των υποθέσεων αυτών αντί αµοιβής ανερχοµένης σε ποσοστό 12% 
υπολογιζόµενο επί του ύψους των δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού, του 
δηµοτικού φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων και των προστίµων που θα καταλογίζονταν.  

Ακολούθως, ο ∆ήµος ενέγραψε την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΟΣΕ Α.Ε.» 
στους χρηµατικούς καταλόγους των δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού, του 
δηµοτικού φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων και της επέβαλε µε αποφάσεις του 
∆ηµάρχου πρόστιµα. Κατά των εγγραφών αυτών η «ΟΣΕ Α.Ε.»  άσκησε προσφυγές στα 
διοικητικά δικαστήρια και συγκεκριµένα: 1) για το έτος 2008 για οφειλόµενα δηµοτικά τέλη 
ύψους 259.084,98  € και πρόστιµο 51.821,81 €, για δηµοτικό φόρο ύψους 51.824,81 € και 
πρόστιµο 31.094,89 άσκησε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών τη µε ΑΒΕΜ:ΠΡΦ 
1282/2013 προσφυγή, 2) για το έτος 2009 για οφειλόµενα δηµοτικά τέλη ύψους 267.15775  
€ και πρόστιµο 54.263,95 €, για δηµοτικό φόρο ύψους 54.263,95 € και πρόστιµο 32.588,37 
€ άσκησε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών τη µε ΑΒΕΜ:ΠΡΦ 1281/2013  
προσφυγή, 3) για το έτος 2010 για οφειλόµενα δηµοτικά τέλη ύψους 270.111,50 € και 
πρόστιµο 32.558,37, για δηµοτικό φόρο ύψους 54.263,95 € και πρόστιµο 32.558,37 
άσκησε ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών τη µε ΑΒΕΜ:ΠΡΦ 1289/2013   
προσφυγή. 

Κατόπιν, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µε την υπ’ αριθ. 803/2016 απόφασή 
της, ανέθεσε, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, στην ίδια δικηγορική εταιρεία, µε 
την επωνυµία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ το χειρισµό των υποθέσεων 
αυτών αυτής και ειδικότερα την αντίκρουση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών των ως άνω 
τριών προσφυγών της ανώνυµης εταιρείας «ΟΣΕ Α.Ε.». 

Ενόψει αυτών, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά µε τον 
καθορισµό της αµοιβής της δικηγορικής εταιρείας για την αντίκρουση στα διοικητικά 
δικαστήρια των παραπάνω προσφυγών κατά του ∆ήµου Μεγαρέων, σύµφωνα µε όσα 
ειδικότερα ορίζονται  στην υπογραφείσα µεταξύ των µερών σύµβαση. 
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Σηµειώνεται ότι, µετά από διαπραγµάτευση που έγινε σχετικά µε την αµοιβή της 

δικηγορικής εταιρείας για τις ανωτέρω υπηρεσίες και για την αντίκρουση των προσφυγών 
στα διοικητικά δικαστήρια, η δικηγορική εταιρεία δήλωσε ότι δέχεται να λάβει ως αµοιβή 
ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) υπολογιζόµενο επί του ύψους των δηµοτικών τελών 
καθαριότητας και φωτισµού, του δηµοτικού φόρου και των προστίµων που ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των (1.530.757,80 Χ 12%=) 183.690,93 € πλέον ΦΠΑ και σε κάθε 
περίπτωση, ποσοστό 12% πλέον ΦΠΑ επί του ποσού που τελικά θα επιδικαστεί, το οποίο 
θα καταβληθεί στη δικηγορική εταιρεία µετά την τελεσιδικία της κάθε υπόθεσης στα 
διοικητικά δικαστήρια και υπό την προϋπόθεση της απόρριψης εκάστης προσφυγής και ότι 
συµφωνεί να αναλάβει τα πάσης φύσεως δικαστικά ή άλλα έξοδα που τυχόν προκύψουν 
από τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισµό της υπόθεσης αυτής και επίσης µας δήλωσε ότι σε 
περίπτωση ήττας του ∆ήµου Μεγαρέων δεν θα αναζητήσει από το ∆ήµο µας αµοιβή, ούτε 
δικαστικά ή άλλα έξοδα που θα έχει υποβληθεί. 
  Επί του θέµατος της αµοιβής της δικηγορικής εταιρείας για την παροχή νοµικών 
υπηρεσιών σε ΟΤΑ το Τµήµα Μείζονος - Επταµελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
µε την υπ’ αριθµ. 3410/2014 απόφαση δέχεται τα ακόλουθα: «Η αµοιβή του δικηγόρου για 
την παροχή των νοµικών υπηρεσιών καθορίζεται ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία µεταξύ 
αυτού και του εντολέα του και  µπορεί να αφορά µία µόνο κατ’ ιδία πράξη ή το σύνολο των 
πράξεων που αφορούν συγκεκριµένη υπόθεση, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια 
συµφωνία η αµοιβή καθορίζεται κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των άρθρων 63 επ. 
του Κώδικα ∆ικηγόρων και το Παράρτηµα Ι αυτού.  Ειδικότερο τρόπο καθορισµού 
δικηγορικής αµοιβής συνιστά η σύµβαση εργολαβίας δίκης, σύµφωνα µε την οποία η 
αµοιβή του δικηγόρου, η οποία εν προκειµένω ορίζεται ποσοστιαία, εξαρτάται από την 
έκβαση της δίκης ή του αποτελέσµατος της εργασίας και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% 
επί του αντικειµένου της δίκης ή της προς διεκπεραίωση εργασίας. Στην περίπτωση αυτή η 
σχετική απαίτηση του δικηγόρου τελεί υπό αναβλητική αίρεση και γεννάται, καθιστάµενη 
απαιτητή, όταν διεξαχθεί επιτυχώς για τον εντολέα η δίκη ή επιλυθεί µε συµβιβασµό ή 
άλλως εξωδίκως η διαφορά ή περατωθεί επιτυχώς η εργασία. Ως επιτυχής έκβαση της 
δίκης νοείται το στάδιο της διαδικασίας κατά το οποίο ο εντολέας έχει τελεσίδικα δικαιωθεί 
από τις ενέργειες του εντολοδόχου δικηγόρου µε ικανοποιητική δικαστική ή εξώδικη 
επίλυση της διαφοράς». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 281 του  Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Κ∆Κ), που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄114),  όπως η παρ. 3 αυτού ισχύει µετά 
την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της µε την παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 
3801/2009 (Α΄ 163), ορίζεται ότι: «1. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από ∆ήµο 
ή Κοινότητα αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων που ισχύουν 
κάθε φορά. (…) 3. 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. Η σχετική απόφαση 
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών τους».   

Κατόπιν των ανωτέρω, το δηµοτικό συµβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά, µετά 
από εισήγησή σας. 

 
     Το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη το ανωτέρω ενηµερωτικό 
σηµείωµα υπό της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου µας  και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
     Αφού είδε και διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006, όπως το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 281 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 36 
του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/04-09-2009) και ισχύει έκτοτε,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

       Α) Καθορίζει την αµοιβή της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» που εδρεύει στο ∆ήµο Κηφισιάς, 
οδός Κανάρη 23, Ν. Ερυθραία, Τ.Κ. 146 71, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο 
ιστορικό της παρούσης, ήτοι:  ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) υπολογιζόµενο 
επί του ύψους των δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού, του δηµοτικού 
φόρου και των προστίµων που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των             
(1.530.757,80 Χ 12%=) 183.690,93 € πλέον ΦΠΑ και σε κάθε περίπτωση, 
ποσοστό 12% πλέον ΦΠΑ επί του ποσού που τελικά θα επιδικαστεί. 
 
      Β) Εξουσιοδοτεί το κ. ∆ήµαρχο να υπογράψει µε τη δικηγορική εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» τη σχετική σύµβαση - 
εργολαβικό δίκης µε τους ίδιους όρους που παραπάνω αναφέρονται.      
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 22/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….       
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Καστάνη Αικατερίνη 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Κορώσης Σπυρίδων Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Μπερδελής Γεώργιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Ρήγα Ιωάννα Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Φυλακτός Κων/νος  
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο  
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


