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ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29                      

Τηλ:2132030600  FAX:2132030630                                                                         

 

ΠΡΟΣ:    ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟ Ο.Ε  

ΘΕΜΑ:  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ   ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ Ο.Ε ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ  

 

ΣΧΕΤ:    1. Η με αρ.πρωτ. εισερχ. Στον Δήμο 18111/18.5.18 υπ’αρ. 24/18 Δ/γη Πληρωμής του  

                  Ειρηνοδικείου Μαραθώνα εκδοθείσα επι αιτήσεως   ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ  

              2. Η υπ’αρ. 217/17 Α.Ο.Ε εγκριτική του ορισμού του δικηγόρου 

              3. Το με αρ.πρωτ. 23133/17 έγγραφο/επιστολή  

              4. Η με αρ. 22/2018 ΑΔΣ εγκριτική της συμφωνηθείσας αμοιβής 

              5. Η με αρ. 42/2018 ΑΟΕ  περι έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης  

----000----- 

Διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η  υπο (1) σχετικό Δ/γή Πληρωμής που αφορά σε άξίωση δικηγο-

ρικής αμοιβής του ενδιαφερομένου για τον νομικό χειρισμό υπόθεσης του Δήμου ενώπιον του  ΣτΕ  .  

Για την έγκριση χειρισμού και νομικής εκπροσώπησης είχε εκδοθεί η υπο (2) σχετικό ΑΟΕ που 

ταυτόχρονα ενέκρινε συμφωνώντας στην προταθείσα με το (3) σχετικό αμοιβή, επικυρωθείσα και 

εγκριθείσα στη συνέχεια & με τη υπο (4) σχετικό 22/18 ΑΔΣ,  η οποία εναρμονιζόταν όντας 

αναλογική και ανταποκρινόμενη στις προβλέψεις του Κώδικα Δικηγόρων και η μη επιγενόμενη 

πληρωμή και καθυστέρησή της, πρά το γεγονός της έγκρισης της δαπάνης & με την (5) σχετικό 42/18 

ΑΟΕ,  παρίσταται αδικαιολόγητη, καταχρηστική  και κατά παράβαση της χρηστής διοίκησης και των 

συναλλακτικών ηθών. 

Από τα τεθέντα υπόψη μας στοιχεία η εντολή εκτελέσθηκε εκδικασθείσης της υποθέσεως, 

οφειλομένης ως εκ τούτου της συμφωνηθείσας αμοιβής και δεν φέρεται να υφίσταται  έδαφος 

ουσιαστικών ή νομικών επιχειρημάτων για εναντίωση στην ανω  Διαταγή δεδομένης της 

συναφθείσης  συμφωνίας και του νομίμου των αποφάσεων και η όποια τυχόν προσπάθεια 

προσβολής θα απέβαινε ατελέσφορη επι πρόσθετη ζημία του Δήμου , δικαστική ταλαιπωρία και 

επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση , εισηγούμενοι ως εκ τούτου την αποδοχή της Δ/γής και την μη 

άσκηση ενδίκου μέσου κατ’ αυτής. 

Κατόπιν τούτων (και προκειμένου να είμεθα εντος της προθεσμίας των ενδίκων μέσων που 

αναφέρεται στην Δ/γή) υποβάλλεται η παρούσα για την  εισαγωγή της στην πρώτη συνεδρίασης της 

Ο.Ε  ως αρμοδίας για την  λήψη απόφασης περι  άσκησης ή μη ενδίκου μέσου της ανακοπής κατά της  

ανω δ/γής  πληρωμής.  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      

 

 

 

 

ΚΟΙΝ:   ΑΝΤ/ΧΟ  ΟΙΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ  

ΔΙΑΝ:  1.  ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ   2. ΑΡΧΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

 

ΠΡΟΣ:    ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

ΘΕΜΑ:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ   ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ Ο.Ε ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  

          ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ  

 

ΣΧΕΤ:    1. Η µε αρ.πρωτ. εισερχ. Στον Δήµο 18111/18.5.18 υπ’αρ. 24/18 Δ/γη Πληρωµής  

                 του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα εκδοθείσα επι αιτήσεως   ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ  

              2. Η µε αρ.πρωτ.                           γνωµοδότηση της Ν.Υ  

              3. Η  217/17 Α.Ο.Ε,  22/18 ΑΔΣ & 42/18 ΑΟΕ   

 

Εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης από την Επιτροπή το θέµα της  άσκησης ή µη 

ενδίκου   µέσου κατά της 24/18 Δ/γής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα που αφορά 

σε επιδίκαση αξίωσης συµφωνηθείσας  δικηγορικής αµοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Ζηκίδη  

Η παράσταση του εν λόγω δικηγόρου και η προκείµενη αµοιβή που αναφέρεται στην ανω 

Δ/γή έχει εγκριθεί µε τις υπο (3) σχετικό αποφάσεις 

Περαιτέρω αναφερόµαστε στην γνωµοδότηση της Ν.Υ (σχετ. 2) µε την οποία συντασσόµεθα 

εισηγούµενοι ως εκ τούτου την αποδοχή της Δ/γής και την µη άσκηση ενδίκου µέσου 

κατ αυτής.  

Ταυτόχρονα δια της αποδοχής της παρούσης,  συντρέχει νόµιµη περίπτωση για την έγκριση 

των σχετικών δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων που διατάσσονται µε την  Δ/γή για 

την  πληρωµή των δικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας  ποσού  (120,00) ΕΥΡΩ  

σε βάρος του ΚΑ 00.6492 µε την ονοµασία «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» και ποσού (55,04) ΕΥΡΩ σε βάρος 

του ΚΑ 00.6823 µε την ονοµασία "Τόκοι υπερηµερίας χρήσης", αντίστοιχα.  

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ 


