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Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή           
             ∆ήµου ∆ιονύσου  

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ  µετά 
από την υπ΄αριθ. 379/2015 ΑΟΕ για παράσταση του δικηγόρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (εξωτ. Συνεργάτη) στο ΣΤΕ.  
 
Σχετικά : 

1. Η µε αρ. πρωτ. 33905/01-12-2015 εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου. 
2. Το δικόγραφο της από 15-06-2010 δικόγραφο εφέσεως (αριθ. 

καταθ.6443/2010) που άσκησε η τότε Κοινότητα Ροδόπολης κατά της υπ’ 
αριθ. 151/2010 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας. 

3. Η υπ’ αριθ. 3/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «Ορισµός δικηγόρου 
Εξωτερικού συνεργάτη». 

4. Η µε αρ. 379/2015 ΑΟΕ µε θέµα «Επικύρωση/έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου 
για   παράσταση δικηγόρου (εξωτ. συνεργάτη) στο ΣτΕ.». 

 
 
Από την πρώην Κοινότητα Ροδόπολης είχε κατατεθεί/ασκηθεί ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας [ΣτΕ], η από 15-6-2010 και µε αρ. κατ. 6443/10) έφεση 
δια του υπογράφοντος αυτήν δικηγόρου Βασιλείου Παπαδηµητρίου, για την 
ακύρωση/εξαφάνιση της µε αρ. 151/2010 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Αθηνών µε την οποία είχαν κριθεί σοβαρά θέµατα της κοινότητας Ροδόπολης 
οικιστικού χαρακτήρα. 
Με την υπό σχετ. (1) εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου ορίσθηκε ο υπογράφων και συντάξας 
το δικόγραφο της έφεσης ∆ικηγόρος Αθηνών κ. Βασίλειος Τ. Παπαδηµητρίου, 
{ΑΜ∆ΣΑ 16908 (Παν/µιου 56, Αθήνα)} να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο 
∆ιονύσου στην δικάσιµο της 2/12/2015 ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του ΣτΕ (5/µελής 
σύνθεση) ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο που τυχόν ορισθεί µετά από αναβολή, για 
την συζήτηση και υποστήριξη της έφεσης (σχετ.2) και προς απόκρουση κάθε 
αντιθέτου ισχυρισµού και ενδίκου µέσου και να υποβάλει στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας αναλυτικό υπόµνηµα µετά τη συζήτηση της υποθέσεως αναλύοντας τους 
λόγους εφέσεως, τους προσθέτους και τους συναφείς ισχυρισµούς και αντικρούοντας 
τις αντίθετες απόψεις των εφεσιβλήτων. 
Ενόψει του ότι ο ∆ήµος ∆ιονύσου υφίσταται µεγάλο φόρτο υποθέσεων και εργασιών 
για τον µοναδικό δικηγόρο του ∆ήµου και σε συνδυασµό µε την εξαρχής ενασχόληση 
του δικηγόρου Βασιλείου Παπαδηµητρίου µε την υπόθεση, εκδόθηκε η υπο σχετ. (1) 
εξουσιοδότηση, συντρέχοντας νόµιµη και επείγουσα περίπτωση του δικαστικού 
χειρισµού της και ορισµού του προς νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου κατά τη 
προαναφερόµενη δικάσιµο στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 



 
 
Με την υπ΄αριθ. 379/2015 ΑΟΕ µε θέµα «Επικύρωση/έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου 
για   παράσταση δικηγόρου (εξωτ. συνεργάτη) στο ΣτΕ.» εγκρίθηκαν : 

1. Η  µε αρ.πρωτ.33905/01-12-2015 εξουσιοδότηση-απόφαση ∆ηµάρχου, σε 
εφαρµογή του αρ. 58 παρ. 1α 3852/10 που ορίζει ότι «ο δήµαρχος εκπροσωπεί 
το ∆ήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή", σε συνδ. µε τη παρ. 2 
του ιδίου άρθρου. 

2. Επικυρώθηκε το δικόγραφο της από 15-6-2010 εφέσεως (αριθ. καταθ. 
6443/2010) που άσκησε η τότε Κοινότητα Ροδόπολης κατά της υπ’ αριθ. 
151/2010 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας και υπογράφηκε από το ∆ικηγόρο Αθηνών 
Βασίλειο Τ. Παπαδηµητρίου και όλων των διαδικαστικών πράξεων, 
προφορικών και εγγράφων, που διενήργησε κατά την εκκρεµοδικία ο ως άνω 
∆ικηγόρος. 

3. Εγκρίθηκε  δαπάνη των €3000 πλέον ΦΠΑ 23% (τρεις χιλιάδες πλέον ΦΠΑ) 
ως αµοιβή του εν λόγω δικηγόρου και διατέθηκε πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 
00.6111 του προϋπολογισµού 2015.( ΠΑΥ 772/2015) 

 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  

1. Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Οικονοµική 
Επιτροπή – Αρµοδιότητες » µεταξύ των άλλων αναφέρεται «Αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός 
από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό 
συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις». 

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).  

4. Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών.  

5. Την µε αρ. 379/2015 ΑΟΕ µε θέµα «Επικύρωση/έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου για   
παράσταση δικηγόρου (εξωτ. συνεργάτη) στο ΣτΕ.». 
 

 

Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6111 με την ονομασία «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού 2016, ποσό 3.720,00€ συμ/νου Φ.Π.Α.  (ΠΑΥ 

817/2016). 

 
 
                                             
 
  

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 
 
 
 
Κοινοποίηση: 1. Γραφείο ∆ηµάρχου   2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα  
Εσωτερική ∆ιανοµή:  ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  


