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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..1η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..30/1/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 22/2018.. 
                      
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή αμοιβής δικηγόρου ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ 1.488,00 ευρώ με ΦΠΑ μετά  
από την υπ΄αριθ. 217 ΑΟΕ.». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 1ης/30-1-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..30η  Ιανουαρίου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό 
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 3399/26-1-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 
«Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..28.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
9.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
12.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
13.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
14.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
16.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
17.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
18.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
4. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
5. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
6. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
8. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
9. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
10. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.  
13. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

 
 

ΑΔΑ: ΩΜΛΠΩ93-ΚΝΠ



 2/5 

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Στάικος Θεόδωρος(δικαιολογημένη απουσία), 
Κριεμάδης Στέφανος(δικαιολογημένη απουσία), Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος 
Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα Στέλλα-
Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία), Υφαντής Ηλίας (δικαιολογημένη 
απουσία) και Ίσσαρης Γρηγόριος (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ.κ.  Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Καρασαρλής Αναστάσιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια 
των ερωτήσεων. 

 Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της 
Η.Δ. 

 
Αποχωρήσεις: 

 Ο Δ.Σ. κ.  Χρονόπουλος Πέτρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του Ε.Η.Δ. 
θέματος. 

 Η Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος 
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Κρητικός Αθανάσιος, Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, Καλαφατέλης 

Ιωάννης, Κοντάκης Κυριάκος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Καρασαρλής Αναστάσιος και Τσουδερός 
Ιωάννης  αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος 

 Οι Δ.Σ. κ. κ.  Καγιαλή Ελπίς και Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 20ου θέματος.  

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 26ου θέματος.  

 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Τα 25ο, 27ο και 30ο θέματα  αποσύρθηκαν από την ημερήσια διάταξη. 
 

..Αριθ. Απόφασης: 22/2018.. 
 
 ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή αμοιβής δικηγόρου ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ 1.488,00 ευρώ με ΦΠΑ 

μετά  από την υπ΄αριθ. 217 ΑΟΕ.». 
 

19.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
20.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
24.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
27.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
28.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
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Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..21ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στην Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης κ. Αγαθοκλέους – Ακριτίδη Αγγέλα να προβεί στην 
εισήγηση του θέματος. 
 
Η Αντιδήμαρχος κ. Αγαθοκλέους – Ακριτίδη Αγγέλα είπε τα εξής: 
 
Σχετικά :   1. Η υπ΄ αριθ. 217/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
                 2. Το υπ΄αριθ. 23133/2-8-2017 αίτημα του  Ιωάννη Ζηκίδη για τον καθορισμό 

εύλογης δικηγορικής αμοιβής για την  παράσταση του ενώπιον του ΣΤΕ, όπως 
ορίζεται στον Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 
Στην παρ. (ιε) αρ. 72 ω. 3852/10 ορίζεται ότι :«Η Οικονομική Επιτροπή, αποφασίζει για την 
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε 
όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που 
έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης 
να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με 
μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, 
εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία 
για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις 
αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..» 
 
Στην παρ. 3 του αρ. 281 ΚΔΚ ορίζεται: «Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών 
ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη 
νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή 
του κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων.» 
Από τις προαναφερόμενες διατάξεις ο ορισμός του εξωτερικού δικηγόρου για χειρισμό 
υπόθεσης του Δήμου όταν σε αυτόν υπηρετεί δικηγόρος επί αντιμισθία απαιτεί :  
 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού του κατά το εδ. Β΄ της ιε αρ. 72 ν. 

3852/10. & 

 Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την παρ. 3 
αρ. 281 ΚΔΚ. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής τούτο απαιτείται (δηλ. απόφαση Δ.Σ.) 
όταν η αμοιβή δεν ανταποκρίνεται αλλά υπερβαίνει τις ελάχιστες προβλεπόμενες κατά το 
νόμο κι αυτό προκειμένου να δικαιολογηθεί η διαφοροποίηση της ενώ παρέλκει και δεν είναι 
αναγκαία στις περιπτώσεις που (η αμοιβή) αντιστοιχεί στις σύμφωνα με τον νόμο ελάχιστες 
τιμές αναφοράς όπως αυτές αποτυπώνονται στις εκδοθείσες προεισπράξεις δικηγορικών 
αμοιβών του δικηγορικού συλλόγου. 

Με την υπ΄ αριθ. 217/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο ορισμός του 
δικηγόρου Αθηνών ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου Διονύσου και 
τον νομικό χειρισμό της υπόθεση της με αρ. Ε7030/2008 αίτησης ακύρωσης της πρώην 
Κοινότητας Κρυονερίου και ήδη Δήμου Διονύσου κατά της με αρ.  27132/20.6.2008 
αποφάσεως του Υπουργού Περ/ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ, τ. Α.Α.Π 
275/4.7.2008) περι εγκρίσεως του ΓΠΣ Κρυονερίου , εις επικαιροποίηση του εξαρχής ορισμού 
του λόγω του ειδικού θέματος της εν λόγω υπόθεσης και της ιδιαίτερης σπουδαιότητάς της που 
ήδη έχει επιμεληθεί και είναι γνώστης αυτής διαθέτοντας εξειδίκευση και εμπειρία λόγω της επί 
μακρόν πλούσιας ενασχόλησής του με συναφείς υποθέσεις, εγκρίνοντας την κατάθεση της 
αίτησης από τον υπογράφοντα αυτήν δικηγόρο και την νομική εκπροσώπηση του Δήμου 
Διονύσου από τον άνω δικηγόρο ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ κατά τη συζήτηση της αίτησης ενώπιον του 
Ε’ Τμήματος του ΣτΕ στη δικάσιμο της 21.6.2017 εξουσιοδοτώντας τον για την παράστασή του 
στη συζήτηση και προς υποστήριξη με κατάθεση σχετικού υπομνήματος . 
Πρόσθετα με την ως άνω απόφαση  έγινε  αποδεκτή η αναφερόμενη στην επιστολή του 
δικηγόρου αμοιβή η οποία φέρεται ως δίκαιη και εύλογη ανταποκρινόμενη στις προβλέψεις του 
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Κώδικα Δικηγόρων παραπεμπόμενη περαιτέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 
έγκριση/επικύρωσή της. 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  
1. Η παρ. (ιε) αρ. 72 ω. 3852/10 
2. Η  παρ. 3 του αρ. 281 ΚΔΚ 
3. Η υπ΄ αριθ. 217/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
4. το εδ. Β΄ της ιε αρ. 72 ν. 3852/10.  
5. Το υπ΄αριθ. 23133/2-8-2017 αίτημα του  Ιωάννη Ζηκίδη για τον καθορισμό εύλογης 

δικηγορικής αμοιβής για την ανωτέρω παράσταση του ενώπιον του ΣΤΕ, όπως ορίζεται 
στον Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 
Παρακαλούμε όπως  ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή - καθορισμό 
της αμοιβής του δικηγόρου ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ στον οποίο ανατέθηκε ο χειρισμός της ως άνω 
αναφερόμενης υπόθεσης με την αριθ. 217/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, στο ποσό των 
1.488,00€ με Φ.Π.Α., αμοιβή η οποία κρίνεται δίκαιη, εύλογη, ανταποκρινόμενη στις 
προβλέψεις του κωδ. Δικηγόρων. 
Η αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του ΚΑ 00.6111 "Αμοιβές νομικών 
και συμβολαιογράφων " του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 281 παρ.3, 93 και 95 και του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-

6-2006, τεύχος Α΄).  
 Την υπ΄ αριθ. 217/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 Το υπ΄αριθ. 23133/2-8-2017 αίτημα του  Ιωάννη Ζηκίδη. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
 

                Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
 
Αποδέχεται και καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ, στον οποίο ανατέθηκε η 
νομική εκπροσώπηση του Δήμου Διονύσου και τον νομικό χειρισμό της υπόθεση της με αρ. 
Ε7030/2008 αίτησης ακύρωσης της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου και ήδη Δήμου Διονύσου 
κατά της με αρ.  27132/20.6.2008 αποφάσεως του Υπουργού Περ/ντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ, τ. Α.Α.Π 275/4.7.2008) περι εγκρίσεως του ΓΠΣ Κρυονερίου με την 
αριθ. 217/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, στο ποσό των 1.488,00€ με Φ.Π.Α., αμοιβή η 
οποία κρίνεται δίκαιη, εύλογη, ανταποκρινόμενη στις προβλέψεις του κωδ. Δικηγόρων. 
Για την εν λόγω δαπάνη έχει γραφτεί σχετική πίστωση σε βάρος του ΚΑ 00.6111 "Αμοιβές 
νομικών και συμβολαιογράφων " του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου. 
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ       

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                              ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
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                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ- ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.  
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.  
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.   
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
                                                                  
                                                               

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.  
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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