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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας Φεβρουαρίου 2022 

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ            
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για 

την υπόθεση εναλλακτικών παρόχων ενέργειας 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 29 

 
                                   ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8         ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1  
 Σήμερα την  22α Φεβρουαρίου 2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού 
(πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων, 
κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 1944/18-2-2022 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 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΟΧΙ 

4 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

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

6 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ   

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 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

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

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

15 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

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

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 
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18 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

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

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και  
έθεσε υπόψη του σώματος: 

Α) το αριθμ. πρωτ. 1902/17-2-2022 έγγραφο του Οικονομικού τμήματος στο οποίο αναφέρονται 
τα εξής: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014, του Π.Δ. 80/2016 και ειδικότερα του άρθρου 203 

του Ν.4555/2018, αιτούμεθα σαν αρμόδια Υπηρεσία του χειρισμού της πιο κάτω αναγραφόμενης 
πίστωσης του προϋπολογισμού του έτους 2022 για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
ποσού 1.240,00  € σε βάρος του Κ.Α.: 00.6111.0001 με κατονομασία «Αμοιβές Νομικών και 
Συμβολαιογράφων», προκειμένου να καλυφθεί  η εν λόγω δαπάνη. 

 

Είδος 
Δαπάνης 

Κ.Α 
Προϋπολογισμού 

CPV 
Καθαρή 
Αξία 

Συντελεστής 
Φ.Π.Α. 

Συνολικό 
Κόστος 

«Αμοιβές 
Νομικών και 
Συμβολαιογράφ
ων» 

00.6111.0001 79100000-5 1.000,00€ 24% 1.240,00€ 

Η πλειοψηφία των εναλλακτικών παρόχων ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην ελληνική 
αγορά, ενώ υποχρεούνται να αποδίδουν στο Δήμο Δάφνης Υμηττού κατ’ άρθρο 43 του Ν. 3979/2011, 
εντός δύο μηνών από τη λήξη των λογαριασμών αυτών, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας (Ν. 25/1975), 
τον φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και το τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 
Ν. 2130/1993) που έχουν εισπράξει για λογαριασμό του Δήμου, εντούτοις -κατά περίπτωση- είτε 
καθυστερούν υπέρμετρα, είτε δεν αποδίδουν καθόλου, είτε αποδίδουν μερικώς και πάντως όχι την 
ανωτέρω δήλη ημέρα, το σχετικό χρηματικό ποσό, ζημιώνοντας το Δήμο και ανατρέποντας τον 
προϋπολογισμό εσόδων αυτού, με ό,τι αυτό περαιτέρω συνεπάγεται.  

Δεδομένου ότι δεν υπηρετεί δικηγόρος στον Δήμο, η δαπάνη «Αμοιβές Νομικών και 
Συμβολαιογράφων» για ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο κρίνεται απαραίτητη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 72, παρ.ιε και 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 51 του Ν.3979/2011.  

Κατόπιν των ανωτέρω, για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου, επιδιώκεται 
δια της αιτούμενης δαπάνης, αφενός η πλήρη και ολοσχερή είσπραξη των οφειλομένων ποσών μετά 
των νομίμων τόκων τους, αφετέρου η αποτροπή παρόμοιων ζημιογόνων καταστάσεων στο μέλλον, 
μέσω ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο της υπηρεσίας εξώδικου καταρχήν χειρισμού της ανωτέρω 
υπόθεσης - διαδικασίας απόδοσης των ανωτέρω οφειλομένων χρηματικών ποσών. 

Για το σκοπό αυτό και κατόπιν: i) του με αρ. πρωτ. 1886/17.2.2022  πρωτογενούς αιτήματος του 
Οικ/κού Τμήματος, ii) της από 16.2.2022 προσφορά (υπ’ αρ. πρωτ. Εισερχ. 1869/17.2.2022) από τον 
Δικηγόρο κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο, με ΑΦΜ. 129116289 ΔΥΟ Δ΄Αθηνών αφορά τον εξώδικο 
καταρχήν χειρισμό αφενός, της υπόθεσης πλήρους και ολοσχερούς είσπραξης των οφειλομένων ποσών 
(μετά των νομίμων τόκων τους) εκ των εναλλακτικών παρόχων ενέργειας για λογαριασμό του Δήμου 
μας,  iii) της με αρ.πρωτ. 1887/17.2.2022 τεκμηριωμένου  αιτήματος για την έκδοση Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης και iv) με αρ.πρωτ. 1940/18-2-2022 Α.Α.Υ. ΑΔΑ ΨΤ6ΖΩ9Φ-433 προτείνεται 
στην Οικονομική Επιτροπή να ανατεθεί εντολή ανάληψης της υπόθεσης στον δικηγόρο κο 
Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα, του οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€, 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (240,00€) και αφορά αμοιβή δικηγόρου για εξώδικο χειρισμό 
αφενός της είσπραξης των οφειλομένων ποσών εκ των παρόχων ενέργειας, μετά των νομίμων τόκων 
τους, κι αφετέρου η αποτροπή παρόμοιων ζημιογόνων καταστάσεων για το Δήμο μας στο μέλλον . Η 
σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α. 00.6111.0001 με κατονομασία «Αμοιβές Νομικών και 
Συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.» 

Β) την από 16-2-2022 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε από το δικηγόρο Αθηνών κ. 
Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο ποσού των 1000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.  
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Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. 
 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 

απόψεις των μελών της και ειδικότερα των δημοτικών συμβούλων και τακτικών μελών κ.κ. Μαργαρίτη 
Ηλία Ερρίκο ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
νομική υπηρεσία στο Δήμο και Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά η οποία ψηφίζει υπέρ επειδή είναι θέμα 
ουσίας και όχι δικηγόρου και απαιτεί να πάει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο,  έλαβε γνώση του 
περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα, του αριθμ. πρωτ. 1902/17-2-
2022 εγγράφου του Οικονομικού τμήματος, της από 16-2-2022 οικονομικής προσφοράς, του 1886/17-
2-2022 πρωτογενούς αιτήματος του Οικονομικού Τμήματος, του με αρ.πρωτ. 1887/17-2-2022 
τεκμηριωμένου αιτήματος για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και τη με αρ.πρωτ. 
1940/18-2-2022 Α.Α.Υ και έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του Ν. 3463/06 (ΚΔΚ)  σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως έχει αντικατασταθεί και τροποποιηθεί με τους Ν. 4555/2018 ,Ν. 
4623/2019, του N.4625/2019 και Ν. 4635/2019 και τις όμοιες του Ν.4071/2012 και του Ν.4735/2020 
μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και,  

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
Εγκρίνει την ανάθεση στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΑΜΔΣΑ 23298) με 
ΑΦΜ. 129116289 ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, για τη διενέργεια των 
απαιτούμενων -εξώδικων καταρχήν- νομικών ενεργειών κατά των εταιρειών εναλλακτικών παρόχων 
ρεύματος κλπ, για την είσπραξη των οφειλόμενων δημοτικών τελών κλπ μετά των νομίμων τόκων, ο 
οποίος διαθέτει εξειδικευμένη νομική γνώση και σχετική εμπειρία στο αντικείμενο. 

Η δαπάνη που  ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 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 2022.  
Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος και τακτικό μέλος κ. Μαργαρίτη Ηλία 

Ερρίκο, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης.  
Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

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

      ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
     ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
      ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 

             ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 
                                                                                        ΘΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
              
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ           
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     
 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 


