
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αγ. Στέφανος:   20/6/2014     

        ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                         Αρ. Πρωτ.: 20743 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Κουζινοπούλου  
Τηλέφωνο: 2132030645 
FAX: 2132030630 

Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή            
              ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αµοιβής δικηγόρου, Παναγιώτη Κ. Ζυγούρη.      
      
 Έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2) Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
3) Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010). Τις διατάξεις του 
άρθρου 50 του Ν. 3943/2011. 

4) Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών.  
5) Η υπ΄αριθ. 2/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  
6) Η υπ΄αριθ. 30/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
7) Την από 17/1/2014 αίτηση του δικηγόρου Παναγιώτη Κ. Ζυγούρη.  
8) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 
9) Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας  

 
 
Με την υπ΄αριθ. 2/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λόγω της γνώσης της 

υπόθεσης από τον ορισθέντα µε την 315/08 Α∆Ε του πρώην ∆ήµου Αγ. Στεφάνου δικηγόρο 
επικαιροποίηθηκε  /ανανεώθηκε ο ορισµός του δικηγόρου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΖΥΓΟΥΡΗ [ΑΜ∆ΣΑ 
6216 (Μπουµπουλίνας 9-11 Αθηνα-ΤΚ 10682)] για την εκπροσώπηση του ∆ήµου ∆ιονύσου 
ενώπιον του Γ' Ακυρωτικού Τµήµατος του ∆ΕφΑθ κατά τη δικάσιµο της 5/2/2014 και σε κάθε 
άλλη που µετ’ αναβολήν τυχόν ορισθεί για τη συζήτηση και προς υποστήριξη της µε ΑΚ 7633/08 
αίτησης ακύρωσης του πρώην ∆ήµου Αγ. Στεφάνου και ήδη ∆ήµου ∆ιονύσου για την ακύρωση της 
µε αρ. 33/08 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 της ΝΑΑΑ & Νοµ/κού ∆ιαµ/τος 
Πειραιά η οποία ανάθεση κρίθηκε αναγκαία αφενός λόγω της ιδιαίτερης σπουδαιότητας της 
υπόθεσης για τον ∆ήµο και αφετέρου της άσκησης από τον εν λόγω δικηγόρο της αίτησης 
ακύρωσης και της αντίστοιχης αίτησης αναστολής η οποία έγινε δεκτή µε την υπ' αρ. 1075/12 
απόφαση του ∆ΕφΑθ. 

 
 Με την υπ΄αριθ. 30/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε και καθορίστηκε η 

αµοιβή του δικηγόρου Παναγιώτη Κ. Ζυγούρη για τον χειρισµό της υπόθεσης της συζητήσεως της 
µε ΑΚ 7633/19.12.2008 αίτησης ακύρωσης (παράσταση, κατάθεση υποµνήµατος κλπ) του ∆ήµου 
ενώπιον του Γ’ τµ. ακυρ. ∆ΕφΑΘ, στο ποσό των 3.125 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένης 
παρακράτησης φόρου 20%) πλέον ΦΠΑ 23%, η οποία ανταποκρίνεται στα ελάχιστα και από το 
∆ικηγορικό Σύλλογο προβλεπόµενα. 



Η εν λόγω αµοιβή αναγνωρίσθηκε  ως δίκαιη, εύλογη και ανάλογη της επιστηµονικής εργασίας, της 
πολυπλοκότητας των νοµικών διατάξεων και θεµάτων της υποθέσεως, της απαιτούµενης ειδικής 
γνώσης των θεµάτων και εµπειρίας, του αναλωθέντος χρόνου ενόψει και της πληθώρας των λόγων 
ακυρώσεως, του είδους της υπόθεσης, της σπουδαιότητας της διαφοράς και της ιδιαίτερης 
σηµασίας του διακυβεύµατος και εν γένει των απαιτουµένων δικαστικών ή εξωδίκων ενεργειών 
 

Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της παρακάτω 
δαπάνης και τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 
2014. 

 

Α/Α ΕΑΥ ΗΜΕΡ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟ 
 

1. 517 20/6/2014 00.6111  ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ  3.843,75 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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