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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..7η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 5ης-3-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..64/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..7ης/5-3-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..5η Μαρτίου 2019.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της 
οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 10892/1-3-
2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, 
∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:« Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής 
για την Έκδοση - Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα 
Οδήγησης, Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για την «Έκδοση 
πέντε (5) αδειών µικρής κλίµακας για την τοποθέτηση πρόχειρων κατασκευών 
σε κοινόχρηστους χώρους στην ∆.Ε Αγ. Στεφάνου στα Ο.Τ 14, 15, ιδιοκτησίας 
∆ήµου ∆ιονύσου»». 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση -καθορισµός δικηγορικής αµοιβής εξωτερικού 

συνεργάτη».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Aποδοχή δωρεάς από την Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία 
πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισµός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε ποινική 
δίκη».  
ΘΕΜΑ 4ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆ΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού 
και λήψη σχετικής απόφασης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού 
Εργασίας»».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Mίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία µηχανήµατος 
θρυµµατισµού και λήψη σχετικής απόφασης».  
ΘΕΜΑ 7ο: «1)Έγκριση πρακτικού  Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», (CPV): 15511100-4 - Α∆ΑΜ: 18REQ003730648 και 2) 
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Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».  
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιαβίβαση εισήγησης/γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου για λήψη σχετικής  απόφασης από την  Οικονοµική Επιτροπή». 
ΑΠΕΣΥΡΘΗ 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα της κας. Γκίκα Αθανασίας περί καταβολής αποζηµίωσης 
για ζηµιά του Ι.Χ αυτοκινήτου της από πτώση δέντρου».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2018 – 
31/12/2018».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 22ης Ιανουαρίου  2019 για την ανάθεση της µελέτης: «Επίγειες 
τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών», προϋπολογισµού 25189,93 € (µε ΦΠΑ)».  
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κριεµάδης Στέφανος   
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Στάικος Θεόδωρος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..64/2019.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση -καθορισµός δικηγορικής αµοιβής εξωτερικού 

συνεργάτη».  
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
ΣΧΕΤ: Η αριθ.133 /9-5-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
           H αριθ. 133/13-7-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
Με τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις ανατέθηκε σε  δικηγόρο/εξωτερικό 

συνεργάτη του ∆ήµου 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 ∆ήµου ∆ιονύσου (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/∆.Σ.Π.),   
Λυκαβηττού αριθ.1Α   -Αθήνα,λόγω της εξειδικευµένης γνώσης και εµπειρίας 
της στα συγκεκριµένα ζητήµατα, αλλά και για να εξασφαλισθεί η συνέχεια 
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στον χειρισµό της υποθέσεως, ώστε να προστατευθούν τα συµφέροντα του 
∆ήµου 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. 
        Με την από 07-01-2019 επιστολή της δικηγόρου γνωστοποιείται στον 
∆ήµο η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης που έχει ορισθεί για την δικάσιµο της 
13/3/2019 (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 ∆ιοικήσεως, 
διοικητικών εγγράφων, µελετών και τεχνικών εκθέσεων , δικογράφων και 
στοιχείων των παρεµβαινόντων κλπ). 
-Συνεργασία µε τους τεχνικούς συµβούλους του ∆ήµου 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 ∆.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 ∆.Σ, για τον καθορισµό – έγκριση της αµοιβής ποσού 3.482,00 
ευρώ  πλέον ΦΠΑ της δικηγόρου παρ’Αρείω Πάγω κ.Αγγελικής Χαροκόπου, 
Λυκαβητού 1Α 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 ∆ήµου οε 
2019. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
� Την αριθ.133 /9-5-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Την αριθ. 133/13-7-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.. 
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� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την παράσταση της κ. Αγγελικής Χαροκόπου (Α.Μ. 1280/∆.Σ.Π.),   
Λυκαβηττού αριθ.1Α   -Αθήνα,  για την υπόθεση της τοποθέτησης πλευρικών 
διοδίων στον  Άγιο Στέφανο, κατά την ηµεροµηνία εκδίκασης και σε κάθε άλλη 
µετά από αναβολή που τυχόν ορισθεί.  
 
2. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τα  ανωτέρω, τις 
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Αρµοδιότητες του ∆.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 αριθ. 133/2016/1-4-2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, τη λήψη απόφασης για τον καθορισµό – έγκριση της αµοιβής 
ποσού 3.482,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ της δικηγόρου παρ’Αρείω Πάγω κ. 
Αγγελικής Χαροκόπου, Λυκαβηττού 1Α Αθήνα και έχουν ως ακολούθως: 
 
- Μελέτη του φακέλου της υποθέσεως στο Σ.τ.Ε. (απόψεων της ∆ιοικήσεως, 
διοικητικών εγγράφων, µελετών και τεχνικών εκθέσεων , δικογράφων και 
στοιχείων των παρεµβαινόντων κλπ). 
-Συνεργασία µε τους τεχνικούς συµβούλους του ∆ήµου 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. 
 
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 Προϋπολογισµού του ∆ήµου οε 
2019. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κοινοποίηση: 
∆ηµοτικό Συµβούλιο 
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Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
-  
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