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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟΣ:    ∆ΗΜΑΡΧΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΡΟΕ∆ΡΟ Ο.Ε  

ΘΕΜΑ:  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε  ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ & ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 
ΣΧΕΤ:    1. Η µε αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 8893/9.3.18 ∆/γη Πληρωµής του Εµµ.Φραντζεσκάκη 
              2. Η µε αρ. 22/2010 Α∆Ε πρώην ∆ήµου Ανοιξης ορισµού δικηγόρου µετα συµφωνίας αµοιβης     
              3. Η µε αρ. 224/15 ΑΟΕ επικαιροποίησης ορισµού δικηγόρου  
              4. Η µε αρ.  227/17 ΑΟΕ αποδοχής αιτήµατος µείωσης συµφωνηθείσας αµοιβής κατά 50%  
              5. Η µε αρ.  281/17 ΑΟΕ για αναµόρφωση του προϋπολογισµού  
              6. Η µε αρ. 326/17 περι έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης για την αµοιβή  

----000----- 
∆ιαβιβάσθηκαν στην υπηρεσία µας η υπο (1) σχετικό διαταγή πληρωµής του Πρωτοδικείου Αθηνών που 
εκδόθηκε επι αιτήσεως του δικηγόρου Εµµανουήλ Φραντζεσκάκη για αξίωση καταβολής αµοιβής ,  υπόθεσης του 
πρώην ∆ήµου Ανοιξης, ανατεθείσα µε την 22/10 Α∆Ε (σχ. 2) που επικαιροποιήθηκε µε την 224/15 ΑΟΕ ∆ήµου 
∆ιονύσου.  Το προς πληρωµή  ποσό στο υπο (1)σχετικό των <33.690,00>€ σύµφωνα µε την επιταγή αναλύεται 
ως εξής: α) ποσό 25.500€ για συµφωνηθείσα αµοιβή, β) ποσό 510€ για τόκους από 9.12.17, γ) 780€ για 
δικαστική δαπάνη,  δ)ποσό  780€ για ληψη απογράφου-εκδοση-κοινοποίηση (αρ. 72 Κωδ.∆ικηγ) & ε) πλέον 
ΦΠΑ 24%Αµοιβής 6.120€ 
Από τα ανω σχετικά προκύπτει η µε νόµιµες αποφάσεις  ανάθεση/ορισµός του εν λόγω δικηγόρου  µετά 
συµφωνίας αµοιβής. Πρέπει να σηµειωθεί  η κατόπιν προτάσεως του ιδίου περιορισµός της αµοιβής που έγινε 
αποδεκτή µε την 227/17 ΑΟΕ και το ίδιο πρέπει να  επισηµανθεί η αποδοχή του ∆ήµου της πληρωµής της 
προκείµενης αξίωσης µε την 326/17 ΑΟΕ έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης..  
 
Από το σύνολο των σχετικών εγγράφων και των αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων  προκύπτει το βάσιµο και η 
αποδοχή της αξίωσης. Η απεύθυνση & επιλογή του αιτούντα στην έκδοση της προκείµενης ∆ιαταγής, είναι 
πρόδηλο πως δεν οφείλεται στην άρνηση του ∆ήµου να ανταποκριθεί στην αναληφθείσα αναγνωρισµένη 
υποχρέωσή τους , αλλά  στην εκ λόγων τυπικών µη περαιτέρω θεώρηση της σχετικής δαπάνης .  
 
Ως εκ  τούτου, συνεπεία της απολύτου απουσίας  ουσιαστικών επιχειρηµάτων άρνησης της οφειλής και της εν 
αντιθέσει κατηγορηµατικής και πανηγυρικής αποδοχής της δια των ανω αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων,  
δεν φέρεται να υφίσταται  έδαφος προς  εναντίωση και προσβολή της  εν λόγω ∆ιαταγής Πληρωµής και  η όποια 
τυχόν τέτοια προσπάθεια  θα απέβαινε µετά βεβαιότητος ατελέσφορη επι πρόσθετη ζηµία του ∆ήµου , δικαστική 
ταλαιπωρία και επιπρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση.  
 
Κατόπιν τούτων υποβάλλεται η παρούσα στην Ο.Ε λόγω αρµοδιότητας  προς λήψη απόφασης για την άσκηση ή 
µη ενδίκου µέσου της ανακοπής κατά της  ανω διαταγής πληρωµής εισηγούµενοι  την αποδοχή της.  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ:  1.  ΑΝΤ/ΧΟ  ΟΙΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ 2.  Γ.Γ Δήμου Διονύσου 

ΔΙΑΝ:  1.  ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ   2. ΑΡΧΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 



 

 

 


