
Α Π Ο Φ Α Σ Η
          Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας 

          του Ν. Χαλκιδικής  έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58§1 περ. α΄ και β΄ και 72 §1 περ. ιγ΄και ιε΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α/7-6-2010).

2. Τη διάταξη του άρθρου 19§25 του Ν. 2386/1996 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 281 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006), του Κώδικα

Δικηγόρων  (ν.δ.3026/1954)  και  της  με  αριθμό  1117864/2297/Α0012/07.12.2007  κοινής
υπουργικής  απόφασης  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
5. Το  γεγονός  ότι  την  06-04-2017  εκδικάζεται  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου

Χαλκιδικής κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το περιεχόμενο στην υπ’ αύξοντα
αριθμό καταθέσεως δικογράφου 100/2017 και γενικό αριθμό κατάθεσης 434/2017 αίτηση
ασφαλιστικών  μέτρων  των  Κόχειλα  Ιωάννη  του  Βασιλείου  κλπ  (συν.  24  αιτούντες),
αντίγραφο  της  οποίας  κοινοποιήθηκε  νόμιμα  στον  Δήμο  Κασσάνδρας  την  28-03-2017,
αίτημα για  τη  χορήγηση προσωρινής  διαταγής  (προσωρινή  ρύθμιση κατάστασης),  και  η
οποία αίτηση στρέφεται α) κατά του Δήμου Κασσάνδρας όπως εκπροσωπείται νόμιμα και β)
κατά  του  Δημάρχου  κ.  Βασιλείου  Κυρίτση,  ατομικά  για  τον  εαυτό  του  και  ως  νομίμου
εκπροσώπου του Δήμου Κασσάνδρας.
Ενόψει αυτών καλείται το Σώμα να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του
α)  του Δήμου Κασσάνδρας και  β) του Δημάρχου κ. Βασιλείου Κυρίτση στην ανωτέρω δίκη
και την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, προτείνεται δε ως τέτοιος ο κύριος Ιωάννης
Μακρής του Σταύρου, δικηγόρος  παρ’ Αρείω Πάγω  και  διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου  και
Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
Επειδή το αντικείμενο της συγκεκριμένης δίκης είναι ιδιαιτέρως σύνθετο, και έχει ιδιαίτερη
σημασία  για  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  ,  καθώς  αφορά  τον  τρόπο  εφαρμογής
αντικρουόμενων και πολυσύνθετων νομικών διατάξεων.
Επειδή ο  δικηγόρος  κ.  Ιωάννης  Μακρής  διαθέτει  αποδεδειγμένα  ιδιαίτερη  γνώση  και
εμπειρία  σε  αντίστοιχα  θέματα,  έχει  δε  πλήρη  γνώση  της  υπόθεσης  καθώς  έχει  ήδη
εκπονήσει εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση επί των ζητημάτων που τίθενται στην ανωτέρω
δίκη. Ειδικότερα:

α. Ο κ.  Ιωάννης  Μακρής  του  Σταύρου  είναι  δικηγόρος  Θεσσαλονίκης  από  το  1997,
διορισμένος στον Άρειο Πάγο από το 2005 και διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών
Επιστημών της  Νομικής  Σχολής  του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης από το
2008,  εξειδικευμένος  σε  θέματα  διοικητικού  δικαίου  και  νομικών  προσώπων  δημοσίου
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δικαίου. Διατηρεί γραφείο στην Θεσσαλονίκη και πολλούς συνεργάτες και ασχολείται με
την συμβουλευτική όσο και την δικαστηριακή δικηγορία.
Ειδικότερα, ο κ. Ιωάννης Μακρής είναι  Νομικός Σύμβουλος του Δήμου  Νεάπολης  Συκεών
από το 2006, δικηγόρος του άλλοτε Δήμου Μηχανιώνας και Δήμου Σίνδου, των Δήμου 

Θερμαϊκού,  Δήμου  Δέλτα,  Δήμου  Ωραιοκάστρου,  Δήμου  Παύλου  Μελά,  συνεργάτης
δικηγόρος  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας, συνεργάτης  δικηγόρος  της  ΚΕΔΕ
(Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος) στην Βόρεια Ελλάδα και δικηγόρος πολλών δήμων σε όλη
την περιοχή της Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και λοιπών ΝΠΔΔ που εκπροσωπεί δικαστικά
και γνωμοδοτικά.

Το εύρος και ο κύκλος εργασιών της επαγγελματικής ενασχόλησής του τα τελευταία δέκα
έτη ανέρχεται περίπου σε 400 παραστάσεις κατά μέσο όρο ετησίως, εκ των οποίων οι 300
παραστάσεις ετησίως ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας - μεταξύ αυτών
και ανωτάτων - στο αντικείμενο της τοπικής αυτοδιοίκησης για ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και
λοιπά  ΝΠΔΔ,  καθώς  και  σε  άνω  των  200  γνωμοδοτήσεων  ετησίως  σε  θέματα  τοπικής
αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και ΝΠΔΔ.

β. Ο συγκεκριμένος  δικηγόρος  έχει  πέραν  αυτών και  πλούσιο συγγραφικό έργο  και
ειδικότερα έχει συγγράψει: 

1.    «Νομολογία Ράδιο-τηλεόρασης», Εκδόσεις Σάκκουλα-Θεσσαλονίκη 1996,σελ.450.

2.    «Δασική Νομοθεσία», Εκδόσεις  Σάκκουλα – Θεσσαλονίκη 1999,σελ.640.

3.    «Αγροτική Νομοθεσία», Εκδόσεις  Σάκκουλα – Θεσσαλονίκη 2001,σελ.1300

4.    «Δασική Νομοθεσία», Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις  Σάκκουλα – Θεσσαλονίκη 2002,σελ.800.

5.    «Η μεταφορά συντελεστή δόμησης στην πολεοδομική νομοθεσία», Εκδόσεις  Σάκκουλα
– Θεσσαλονίκη 2002,σελ.305.

6.   «Δασικό  Δίκαιο»,  Εκδόσεις   Σάκκουλα  –  Θεσσαλονίκη  2010,σελ.300,  διανεμόμενο
πανεπιστημιακό σύγγραμμα, ΣΕΙΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ.

7.    «Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α΄ βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους», Εκδόσεις
Σάκκουλα – Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 350

8.   «Δασικό Δίκαιο», Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017, υπό έκδοση.

γ. Όλα τα ανωτέρω πιστοποιούν ότι ο συγκεκριμένος δικηγόρος είναι ο πλέον κατάλληλος
για τον χειρισμό της ανατιθέμενης σε αυτόν υποθέσεως και η επιστημονική και επαγγελματική
του  κατάρτιση  εξασφαλίζουν  επιτυχή  έκβαση  του  έργου  που  του  ανατίθεται,  η  δε
συμφωνηθείσα με αυτόν αμοιβή α) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κασσάνδρας εκ ποσού
2.000 € πλέον Φ.Π.Α. και β) για την εκπροσώπηση του Δημάρχου Κασσάνδρας κ. Βασιλείου
Κυρίτση εκ ποσού 2.000 € πλέον Φ.Π.Α. ήτοι του συνολικού ποσού των 4.000 € πλέον ΦΠΑ,
κρίνεται  εύλογη  και  δίκαιη  για  την  συγκεκριμένη  υπόθεση,  δεδομένων  των  ιδιαιτέρως
δυσχερών νομικών ζητημάτων που περικλείει και που τίθενται προς επίλυση, σε συνάρτηση με
την απασχόληση που θα απαιτηθεί.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ

να  αναθέσει  στον δικηγόρο Ιωάννη Μακρή του Σταύρου (ΑΜ 5295) την εκπροσώπηση α)
του Δήμου Κασσάνδρας και β) του Δημάρχου Κασσάνδρας κ. Βασιλείου Κυρίτση κατά τη δικάσιμο
της 06-04-2017, ως και σε κάθε έπειτα από αναβολή δικάσιμο ότε και εκδικάζεται  ενώπιον του

ΑΔΑ: 6ΥΒΞΩΕΘ-8Ω5



Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  κατά  τη  διαδικασία  των  ασφαλιστικών  μέτρων  το
περιεχόμενο  στην  υπ’  αύξοντα  αριθμό  καταθέσεως  δικογράφου  100/2017  και  γενικό  αριθμό
κατάθεσης 434/2017 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Κόχειλα Ιωάννη του Βασιλείου κλπ (συν. 24
αιτούντες),  αίτημα  για  τη  χορήγηση  προσωρινής  διαταγής  (προσωρινή  ρύθμιση  κατάστασης,
καθορίζει ως αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου για την παράσταση στην προσωρινή διαταγή α) για
την  εκπροσώπηση  του  Δήμου  Κασσάνδρας  εκ  ποσού  2.000  €  πλέον  Φ.Π.Α.  και  β)  για  την
εκπροσώπηση του Δημάρχου Κασσάνδρας κ. Βασιλείου Κυρίτση εκ ποσού 2.000 € πλέον Φ.Π.Α,
ήτοι το συνολικό ποσό των 4.000 € πλέον ΦΠΑ.

                                                                                                                                   Ο   Δήμαρχος 
                                                                       

                                                                                                                    Βασίλειος  Κυρίτσης      
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