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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί της 

με αριθμό 2256/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές). 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 197 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :8            ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1 
Σήμερα την  5η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence 
(www.epresence.gov.gr) λόγω κρούσματος covid-19 σε μέλος της επιτροπής, ενώ η πρόσκληση είχε εκδοθεί 
προκειμένου να  πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο 
Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 12145/5-
11-2021 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος 
(τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
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17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου 
Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 7 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος.  

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού αυτό έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί 
και έθεσε  υπόψη του σώματος: 
Α)  το αριθμ. 12449/05-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται 
τα εξής: 

 «    Ο  Δήμος  Δάφνης  -  Υμηττού  άσκησε  ενώπιον  του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

(Τμήμα  13° Τριμελές) την από 13-11-2018 και με αριθμό καταχώρισης  ΑΓ1495/14-11-2018 αγωγή κατά του 
Χαραλάμπου Βέννου, με την οποία ζήτησε ως οιονεί καθολικός διάδοχος του πρώην Δήμου Υμηττού Αττικής να 
υποχρεωθεί ο Χαράλαμπος Βέννος στην καταβολή αποζημίωσης για τους περιγραφόμενους στην αγωγή αυτή 
λόγους. Επί της αγωγής αυτής δημοσιεύθηκε την 21-9-2021 η συνημμένη με αριθμό 2256/2021 απόφαση του ως 
άνω Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή. 

       Δεδομένου  ότι στον Δήμο δεν υπηρετεί  δικηγόρος αναζητήθηκε  και κατατέθηκε  στις  25/11/2021 
οικονομική προσφορά  από τoν δικηγόρο  Αθηνών κ.   Γεώργιο Ντούρο  προκειμένου να ασκήσει  τα καθήκοντα  
συνηγόρου υπεράσπισης , η οποία σύμφωνα  με τα αναγραφόμενα είναι: 

α)για την μελέτη του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, για την  έρευνα της σχετικής θεωρίας και 
νομολογίας και την εν γένει   προετοιμασία της υπόθεσης στο ποσό των (16 ώρες απασχόλησης Χ 80,00 ευρώ 
ανά ώρα απασχόλησης=)1.280,00€ πλέον ΦΠΑ24%, 

β)για την σύνταξη και κατάθεση  της αναίρεσης στη Γραμματεία του Διοικητικού Εφετείου στο ποσό  των 
331,00€ πλέον ΦΠΑ 24%   

 γ)για την παράσταση στον  αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την συζήτηση της 
αναίρεσης   στο ποσό των 491,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, και  

δ)για την σύνταξη  και κατάθεση του δικογράφου του υπομνήματος, στο ποσό των 491,00€, πλέον ΦΠΑ 
24%. 

Ήτοι συνολικά στο ποσό των (1.280,00€ +331,00€ +491,00€ +491,00€ =) 2.593,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 
(Φ.Π.Α. 622,32€)(Σύνολο 3.215,32€). 

Κατόπιν  του αριθμ.  πρωτ.  12042/27-10-2021 αιτήματος για την έκδοση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης  κάλυψης δαπάνης και του αριθμ.  πρωτ.   12043/27-10-2021 τεκμηριωμένου αιτήματος της αριθμ. 
ΑΑΥΣΜΒ 12415/4.11.2021  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης    παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση 
της  για ανάθεση εντολής ως πληρεξούσιου  Δικηγόρου  στον κ. Ντούρο Γεώργιο  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. ιε του Ν. 3852/2010 και τις όμοιες του Ν. 4412/2016 και αρθρ. 51 του Ν. 3979/11.   

      Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου δεν είναι ανώτερη των διατάξεων του Κώδικα περί αμοιβής των 
δικηγόρων (Ν. 4194/2013), που προβλέπει  κατώτατη εξωδικαστική  αμοιβή ανά ώρα απασχόλησης το ποσό των 
80,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, καθώς  και κατώτατη αμοιβή για  την άσκηση αναίρεσης, την παράσταση ενώπιον του 
Συμβουλίου Επικρατείας και την σύνταξη υπομνήματος τα ποσά των 331,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α 24%  των 
491,00€ πλέον Φ.Π.Α 24% και 491,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, αντίστοιχα. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ΚΑ 00.6111.0001 πίστωση του προϋπολογισμού  του Δήμου έτους 
2021» 

Β) την από 25-10-2021 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε από το δικηγόρο Αθηνών κ. Ντούρο 
Γεώργιο:  α) για μελέτη του διοικητικού φακέλου της για την έρευνα της σχετικής θεωρίας και 
νομολογίας και την εν γένει προετοιμασία της υπόθεσης στο ποσό των (16 ώρες απασχόλησης Χ 
80,00 ευρώ ανά ώρα απασχόλησης=)1.280,00€ πλέον ΦΠΑ24%,β)για την σύνταξη και κατάθεση  της 
αναίρεσης στη Γραμματεία του Διοικητικού Εφετείου στο ποσό  των 331,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  γ)για 
την παράσταση στον αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την συζήτηση της 
αναίρεσης στο ποσό των 491,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, και δ)για την σύνταξη  και κατάθεση του 
δικογράφου του υπομνήματος, στο ποσό των 491,00€, πλέον ΦΠΑ 24%. Ήτοι συνολικά στο ποσό των 
(1.280,00€ +331,00€ +491,00€ +491,00€ =) 2.593,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.  
Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. 
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Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 

απόψεις των μελών της, και ειδικότερα του δημοτικού συμβούλου και τακτικού μέλους κ. Μαργαρίτη 
Ερρίκου –Ηλία ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει δεδομένου ότι είναι αντίθετος 
με την έλλειψη νομικής υπηρεσίας στο Δήμο έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του 
σχετικού φακέλου και ειδικότερα, του αριθμ. πρωτ. 12449/5-11-2021 διαβιβαστικού εγγράφου της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της από 13.11.2018 και με αριθμό καταχώρισης ΑΓ1495/2018 
αγωγής, της 21-09-2021 και με αριθμ 2256/2021 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, της 
αριθμ.πρωτ.11931/26.10.2021 οικονομικής προσφοράς, του αριθμ.πρωτ.:12042/27-10-2021 αιτήματος 
για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, του αριθμ. πρωτ.: 12043/27-10-2021 
τεκμηριωμένου αιτήματος, της αριθμ. ΑΑΥΣΜΒ 12415/4.11.2021  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
(ΑΑΥ), και έχοντας υπόψη τις διατάξεις  τις διατάξεις  του Ν. 3463/06 (ΚΔΚ), του Ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019 και 
ισχύει και του Ν.4735/2020, σκέφθηκε και,  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο, το δικηγόρο Αθηνών κ. Ντούρο Γεώργιο, οδός Λ. Αλεξάνδρας αρ. 
100, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που κατέθεσε, προκειμένου να μελετήσει το διοικητικό 
φάκελο της υπόθεσης και την εν γένει προετοιμασία, να συντάξει και να καταθέσει αναίρεση στη 
Γραμματεία του Διοικητικού Εφετείου, να παραστεί στο αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά την συζήτηση της αναίρεσης και να συντάξει  και να καταθέσει το δικόγραφο του 
υπομνήματος σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης της άσκησης και συζήτησης ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας αναίρεσης του Δήμου Δάφνης Υμηττού κατά του Χαράλαμπου Βέννου και 
κατά της με αριθμό 2256/2021 απόφασης το Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές), 
ενεργώντας εν γένει για την υποστήριξη των νομίμων συμφερόντων του Δήμου. 

Η δαπάνη που  ανέρχεται στο ποσό των 2.593,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (Σύνολο 3.215,32€) η 
οποία σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του ως άνω Δικηγόρου και των διατάξεων του άρθρου 
281 παρ. 1 του Ν.3463/2006, δεν είναι ανώτερη των διατάξεων του Κώδικα περί αμοιβής δικηγόρων 
και θα βαρύνει την με ΚΑ 00.6111.0001 πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.  
Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος και τακτικό μέλος κ. Μαργαρίτης Ηλίας –

Ερρίκος σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                                        ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
             ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
                                                                                        ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ      
                                                        ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
              
           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 

 


