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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 
 

Θ Ε Μ Α:  « Έγκριση -καθορισμός δικηγορικής αμοιβής». 
 
ΣΧΕΤ: Η αριθ. 114/23-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου 281 παρ. 3  του Ν. 

3463/2006(Δ.Κ.Κ  «Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, για την εξώδικη η δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που 
έχουν ιδιαίτερη σημασία η σπουδαιότητα  και απαιτούν εξειδικευμένη  νομική 
γνώση η εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
 Η Οικονομική επιτροπή σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 
παρ. 1βκαι 1γ «άσκηση ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων» του Ν. 
3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης oπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 
του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/04.09.2009 τεύχος Α΄)  με την αριθ. 114/23-5-
2017 απόφασή της με θέμα «Ανάθεση σε δικηγόρο εξωτερικό συνεργάτη του 
χειρισμού νομικών διαδικασιών σε σχέση με αξιώσεις του Δήμου έναντι των 
εταιρειών ENERGA KAI HELLAS POWER» χορήγησε την σχετική εντολή  
προς νομική εκπροσώπηση του Δήμου και ανέθεσε τον χειρισμό της εν λόγω 
υπόθεσης διά της άσκησης όλων των προβλεπόμενων και ενδεδειγμένων 
ενδίκων μέσων κατά των ανωτέρω εταιριών. 
 Ειδικότερα: 

1. διενέργεια νομικής διαδικασίας απόδοσης βάσει της εκδοθείσας 
ποινικής απόφασης του συνολικού χρηματικού ποσού 
201.567,27 ευρώ (130.595,66 ευρώ από Energa και 70.971,61 
ευρώ από Hellas Power) σύμφωνα με τον Ν. 4312/2014 με 



συνολική αμοιβή του 1.000 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ, πλέον τυχόν 
απαιτηθησομένων εξόδων. 

2. την άσκηση αγωγής κατά των κατηγορουμένων και των 
εταιρειών τους για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
του Δήμου μας, λόγω κλονισμού της πίστης και τους κύρους μας 
(ενδεικτικά για χρηματικό ποσό 50.000,00 ευρώ) καθώς και για 
την περαιτέρω αποζημίωση και αποκατάσταση και ανόρθωση 
της προκληθείσης περιουσιακής ζημίας μας (ενδεικτικά τόκοι, 
προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ) έναντι αμοιβής €769,00 
πλέον νομίμου ΦΠΑ. 

3. διενέργεια νομικών ενεργειών και ενδίκων μέσων λήψης 
ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ(κάθε 
προσφόρου) κατά των ανωτέρω έναντι αμοιβής €343 πλέον 
νομίμου ΦΠΑ, 

4. την παράστασή του προς νομική εκπροσώπησή του Δήμου μας 
ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ’ έφεση ποινική δίκη, ενώπιον 
του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με 
ελάχιστη αμοιβή €1410 πλέον νομίμου ΦΠΑ, στον δικηγόρο 
παρ’ Αρείω Πάγο κο Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα (ΑΜ Δ.Σ.Α 
23298) Λουκάρεως 55 Αθήνα, ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών. 

  
 Επίσης οι θεωρούμενες κατά την απόφαση,  και προτεινόμενες από 
τον δικηγόρο-εξωτερικό συνεργάτη αμοιβή για τον χειρισμό της εν λόγω 
υπόθεσης, είναι δίκαιες, εύλογες και  ανάλογες α) της επιστημονικής 
εργασίας, της αξίας και του είδους των ενεργειών προς διεκπεραίωση της 
υπόθεσης, β) του απαιτουμένου χρόνου διενέργειας, γ) της σπουδαιότητας 
του αντικειμένου που μετέρχεται δ) των ιδιαζουσών περιστάσεων που 
συνθέτουν την εν λόγω εργασία και ε) των εν γένει (εξωδικαστικών) ενεργειών 
που απαιτούνται να υλοποιηθούν και ανταποκρινόμενες σ’ αυτές της νομικής 
αγοράς. 

            Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 
3852/2010 (Αρμοδιότητες του Δ.Σ), του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006,  
την αριθ. 114/23-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτείνεται η 
λήψη απόφασης του Δ.Σ για τον καθορισμό – έγκριση των αμοιβών του 
δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγο-εξωτερικού Συνεργάτη κου Παπαρρηγόπουλου 
Ανδρέα (ΑΜ Δ.Σ.Α 23298) Λουκάρεως 55 Αθήνα, ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών  
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32 Αθήνα.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111 του Προϋπολογισμού του Δήμου οε 
2017. 
 

                                                                        Ο Δήμαρχος 

 

 

 

                                                                     Διονύσιος Ζαμάνης 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Η αριθ. 114/23-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 


