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ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.836,00 ευρώ με ΦΠΑ  μετά από 

την υπ΄αριθ. 104/2014 ΑΟΕ και την 127/2014 ΑΔΣ.  

 

Σχετικά : 

 

1. Η  υπ΄ αρ. 168/2008 Απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής Δήμου Άνοιξης. 

2. Η με αρ. πρωτ. 104/2014 ΑΟΕ με θέμα  «Επικαιροποίηση απόφασης ορισμού 

δικηγόρου νομικής εκπροσώπησης του δήμου για την εκδίκαση των με ΑΚ Ε5167/08 

& Ε5168/08 αιτήσεων ακύρωσης των πρώην Δήμων Αγ. Στεφάνου & Άνοιξης 

αντίστοιχα κατά ΥΑ 27132/08 ΥΠΕΧΩΔΕ». 

3. Η με αρ. πρωτ. 127/2014 ΑΔΣ με θέμα  «Έγκριση - καθορισμός δικηγορικής αμοιβής 

(ΕΜ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΑΜΔΣΑ7805». 

4. Οι με αρ. πρωτ. 9963/7-4-2017 Βεβαιώσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας. 

5. Το με αρ. πρωτ. 5589/12-12-2016 Υπόμνημα. 

6. Το από 2/12/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό.  

 

 

Με την υπ΄ αριθ. 104/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής α) επικαιροποιήθηκε ο 

ορισμός δικηγόρου νομικής εκπροσώπησης του Δήμου για την εκδίκαση των με ΑΚ 

Ε5167/08 και Ε 5168/08 αιτήσεων ακύρωσης των πρώην Δήμων Αγ. Στεφάνου και 

Άνοιξης αντίστοιχα κατά της ΥΑ 27132/08 ΥΠΕΧΩΔΕ» και β) επικαιροποιήθηκε και 

χορηγήθηκε η σχετική εντολή στον δικηγόρο ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

[ΑΜΔΣΑ 7805- Νοταρά 39, Αθήνα] να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο 

Διονύσου ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ κατά την δικάσιμο της 11-6-2014 και σε 

κάθε άλλη που μετ αναβολήν τυχόν ορισθεί, για την συζήτηση και προς υποστήριξη 

των με αριθ. ΑΚ 5167 και ΑΚ 5168/2008 αιτήσεων ακύρωσης των πρώην Δήμων Αγ. 

Στεφάνου και Άνοιξης και ήδη Δήμου Διονύσου για την ακύρωση της αριθ. ΥΑ 

27132/208 απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 

Με την αριθ. 127/14 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και καθορίστηκε η 

αμοιβή του, στο ποσό ύψους 3.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, καθώς και των 

προβλεπομένων δαπανών γραμματίου προείσπραξης ΔΣΑ 356,95 ευρώ, δηλ. 

σύνολο 5.153,95 ευρώ,  

 



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 άρθρου 9 παρ.1 Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 

3. το άρθρο 66 παρ.8 Ν.4270/14 

4. τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986 

5. Η  υπ΄ αρ. 168/2008 Απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής Δήμου Άνοιξης. 

6. Η με αρ. πρωτ. 104/2014 ΑΟΕ με θέμα  «Επικαιροποίηση απόφασης ορισμού 

δικηγόρου νομικής εκπροσώπησης του δήμου για την εκδίκαση των με ΑΚ Ε5167/08 

& Ε5168/08 αιτήσεων ακύρωσης των πρώην Δήμων Αγ. Στεφάνου & Άνοιξης 

αντίστοιχα κατά ΥΑ 27132/08 ΥΠΕΧΩΔΕ». 

7. Η με αρ. πρωτ. 127/2014 ΑΔΣ με θέμα  «Έγκριση - καθορισμός δικηγορικής αμοιβής 

(ΕΜ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΑΜΔΣΑ7805». 

8. Οι με αρ. πρωτ. 9963/7-4-2017 Βεβαιώσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας. 

9. Το με αρ. πρωτ. 5589/12-12-2016 Υπόμνημα. 

10. Το από 2/12/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό.  

 

 

παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της 

δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6111 "Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων" ποσού 3.900,00€ πλέον Φ.Π.Α. ποσού 936,00€ , σύνολο 

4.836,00€. Το ποσό αφορά την αμοιβή του αναδόχου δικηγόρου πλέον το 

αναλογούν Φ.Π.Α. και δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες γραμματίου προείσπραξης του 

Δ.Σ.Α. που αναφέρονται στην απόφαση 127/2014 Δ.Σ., αφού το ΣτΕ με αρκετές 

αποφάσεις του έχει αποφανθεί ότι οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον εντολοδόχο και 

όχι τον εντολέα. 

 

 

 

                                            

 

  

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ  

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Δημάρχου   2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα  

Εσωτερική Διανομή:  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  


