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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                 Αγιος Στέφανος 27-02-2019                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ             Αριθμ. Πρωτ: 10408 

Ταχ.Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 

Τ.Κ. 14565 Αγ.Στέφανος 

Τηλ.: 2132030603/614 

ΦΑΞ: 2132030630 

            

 ΠΡΟΣ: την Οικονοµική Επιτροπή  

                                                   του Δήµου Διονύσου 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 

Θ Ε Μ Α:  « Έγκριση -καθορισμός δικηγορικής αμοιβής εξωτερικού  

                      συνεργάτη». 

 

ΣΧΕΤ: Η αριθμ.133 /9-5-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

           H αριθμ. 133/13-7-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 
Με τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις ανατέθηκε σε  δικηγόρο/εξωτερικό 

συνεργάτη του Δήμου ο χειρισμός της υποθέσεως της δημιουργίας πλευρικών 

σταθμών διοδίων στον κόμβο Αγ.Στεφάνου και είχε δοθεί παροχή εξουσιοδότησης-

έγκρισης παράστασης σε δικαστήρια προς νομική εκπροσώπηση του Δήμου 

Διονύσου (άρθρο 72 ν.3852/2010,ΦΕΚ 87/Α/2010)  διά της άσκησης όλων των 

προβλεπόμενων και ενδεδειγμένων ενδίκων μέσων στο δικηγορικό γραφείο της  

κ.Αγγελικής Χαροκόπου (Α.Μ. 1280/Δ.Σ.Π.),   Λυκαβηττού αριθ.1
Α   

-Αθήνα,λόγω της 

εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας της στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά και για 

να εξασφαλισθεί η συνέχεια στον χειρισμό της υποθέσεως, ώστε να προστατευθούν 

τα συμφέροντα του Δήμου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είχε καθορισθεί 

και η αμοιβή της για τον χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης.  
         Η εντολή και η συμφωνηθείσα με τις άνω αποφάσεις αμοιβής αφορούσαν: 

α). την κατάθεση αίτησης ακύρωσης (με όλες τις ενέργειες) προς ενημέρωση κλπ ως 

αναφέρονται στην απόφαση. 

β).την κατάθεση αίτησης αναστολής με πρόσθετο αίτημα χορήγησης προσωρινής 

διαταγής και την παράστασή της τόσο στην προσωρινή διαταγή όσο και στην 

αίτηση. 
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        Με την από 07-01-2019 επιστολή της δικηγόρου γνωστοποιείται στον Δήμο η 

εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης που έχει ορισθεί για την δικάσιμο της 

.............(κατόπιν αναβολής) και ζητείται η λήψη απόφασης έγκρισης της 

παράστασής της , η οποία δεν είχε αναφερθεί στις προηγηθείσες αποφάσεις κατά 

την ημερομηνία εκδίκασης και σε κάθε άλλη μετά από αναβολή που  τυχόν ορισθεί, 

ταυτόχρονα ζητείται και η έγκριση της προσφερόμενης από αυτήν αμοιβής για την 

παράσταση, υποβολή υπομνήματος και τις λοιπές ενέργειες που αναφέρει στην 

επιστολή και έχουν ως ακολούθως: 

 

- Μελέτη του φακέλου της υποθέσεως στο Σ.τ.Ε. (απόψεων της Διοικήσεως, 

διοικητικών εγγράφων, μελετών και τεχνικών εκθέσεων , δικογράφων και στοιχείων 

των παρεμβαινόντων κλπ). 

-Συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους του Δήμου και προετοιμασία τους για 

ενδεχόμενη παράσταση ενώπιον των εισηγητών δικαστών. 

-Παράσταση ενώπιον της εισηγήτριας δικαστού και προφορική υποστήριξη των 

ισχυρισμών μας. 

-Παράσταση ενώπιον του Ε΄ Τμήματος κατά την συζήτηση της υποθέσεως. 

-Σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος μετά την συζήτηση. 

Η αμοιβή για εργασίες αυτές ορίζεται στο ποσό των 2.500,00 ευρώ. 

Τα έξοδα για τις ως άνω εργασίες , δηλαδή η δαπάνη για την έκδοση γραμματίου 

προείσπραξης για την παράσταση και για το υπόμνημα ανέρχονται σε 982 ευρώ 

(491 ευρώ και 491 ευρώ). 

    Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

    Εχοντας υπόψη τα  ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 

(Aρμοδιότητες του Δ.Σ), του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 36 του 

Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/04.09.2009 τ Α΄)την αριθμ. 133/2016/1-4-2014 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, προτείνεται η λήψη απόφασης του Δ.Σ, για τον 

καθορισμό – έγκριση της αμοιβής ποσού 3.482,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ της δικηγόρου 

παρ’Αρείω Πάγω κ.Αγγελικής Χαροκόπου, Λυκαβητού 1
Α
 Αθήνα.  

Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα, που τυχόν θα απαιτηθούν για 

την κοινοποίηση των δικογράφων από δικαστικό επιμελητή. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111 του Προυπολογισμού του Δήμου οε 2019. 

 

                                                                       
 
 
 
                                                                       Ο Δήμαρχος 
 
 
 
                                                                 Διονύσιος Ζαμάνης                                                                         

                                                                               
 
 


