
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                           Αγ. Στέφανος: 13/11/17 

        ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 37186 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου  1 

Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 

Τηλέφωνο: 2132030655 

Προς : Την Οικονομική Επιτροπή           

             Δήμου Διονύσου  

 

 

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31.620,00 € με ΦΠΑ  μετά από την 

υπ΄αριθ.  227/2017 ΑΟΕ και την υπ΄αριθ. 281/2017 ΑΔΣ για την πληρωμή του 

δικηγόρου Εμμ. Φραντζεσκάκη. 

 

Σχετικά : 

 

1. Η  υπ΄ αρ. Πρωτ. 7390/16-03-17 αίτηση του δικηγόρου. 

2. Η με αρ. πρωτ. 34353/07-12-15  εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την παράστασή 

του. 

3. Η αριθ. 224/2015  Α.Ο.Ε. περί επικαιροποίησης της 22/2010 Α.Δ.Ε. Δήμου ΄Ανοιξης. 

4. Το  αριθ. 22/2010 Απόσπασμα Δημαρχιακής Επιτροπής πρώην Δήμου Άνοιξης. 

5. Η υπ΄αριθ. 16150/2017 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

6. Η υπ΄αριθ.  227/2017 ΑΟΕ. 

7. Η υπ΄αριθ. 243/2017 ΑΔΣ 

8. Η υπ΄αριθ. 281/2017 ΑΔΣ. 

 

Με την υπ΄ αριθ. 224/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Ο.Ε.) 

επικαιροποιήθηκε ο ορισμός δικηγόρου  και η νομική εκπροσώπηση του Δήμου  

κατά την εκδίκαση της αγωγής των κληρονόμων του θανόντος Γεωργίου Κόξια του 

Χρήστου (στο Δημοτικό Γυμναστήριο Άνοιξης την 28
η
 Ιουλίου 2006) κατά του πρώην 

Δήμου Άνοιξης  και νυν Δήμου Διονύσου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών.  

 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κος Φραντζεσκάκης Εμμανουήλ είχε οριστεί με την 

22/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (Α.Δ.Ε.) του  πρώην Δήμου Άνοιξης. 

 

Η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου είχε οριστεί με την παραπάνω απόφαση της 

Δημαρχιακής Επιτροπής του  πρώην Δήμου Άνοιξης, στο ελάχιστο όριο αμοιβής που 

ορίζεται στον Κώδικα περί Δικηγόρων (αρ.92, παρ.1) σε συνδυασμό με τα άρθρα 

100 παρ.1 και 107 παρ.1 και το άρθρο 361 του Α.Κ., ήτο σε ποσοστό 2% επί του 

αντικειμένου της δίκης το οποίο ανέρχεται σε 2.550.000,00€,  άρα ορίζεται σε 

51.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.   Ποσό το οποίο προκύπτει και από το από 25/02/2010 

ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του πρώην Δημάρχου Άνοιξης κου Νικητόπουλου 

Ιωάννη και του δικηγόρου κου Φραντζεσκάκη Εμμανουήλ. 
 



Με την από 16/03/2017 αίτησή του ο εν λόγω δικηγόρος και για τους λόγους που 

αναφέρει, περιόρισε μονομερώς την αμοιβή του στο ήμισυ της παραπάνω 

συμφωνηθείσας, στο ποσό δηλαδή των 25.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.  

 

Με την υπ΄ αριθ. 227/2017 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 243/2017 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε δεκτό το αίτημα του δικηγόρου κου 

Φραντζεσκάκη Εμμανουήλ, περί μείωσης της αμοιβής σε ποσοστό 50% της ήδη 

συμφωνημένης (στα ελάχιστα όρια) του Κώδικα Δικηγόρων, ήτοι στο ποσό των 

(51.000,00/2) 25.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και συνολικά στο ποσό των 31.620,00 

ευρώ και εγκρίθηκε στην επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2017 να συμπεριληφθεί η αύξηση της πίστωσης του κωδικού 

αριθμού των εξόδων 00.6111 με την ονομασία "Αμοιβές Νομικών και 

Συμβολαιογράφων», προκειμένου να είναι δυνατή η καταβολή στο δικαιούχο της 

υποχρέωσης που απορρέει από την παρούσα, ποσού €25.500,00 πλέον Φ.Π.Α. 

ποσού €6.120,00, δηλαδή συνολικού ποσού €31.620,00. 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και  : 

1) Την υπ΄αριθ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ( ΑΔΑ:7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 

Απόφαση Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου". 

2) Τις 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». 

3) Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

4) Το άρθρο 66 Ν.4270/14 

5) Τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986 

6) Την  υπ΄ αρ. Πρωτ. 7390/16-03-17 αίτηση του δικηγόρου. 

7) Την με αρ. πρωτ. 34353/07-12-15  εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την παράστασή 

του. 

8) Την αριθ. 224/2015  Α.Ο.Ε. περί επικαιροποίησης της 22/2010 Α.Δ.Ε. Δήμου  Άνοιξης. 

9) Το  αριθ. 22/2010 Απόσπασμα Δημαρχιακής Επιτροπής πρώην Δήμου Άνοιξης. 

10) Την υπ΄αριθ. 16150/2017 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

11) Την υπ΄αριθ.  227/2017 ΑΟΕ. 

12) Την  υπ΄αριθ. 243/2017 ΑΔΣ. 

13) Την υπ΄αριθ. 281/2017 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του ΚΑ 00.6111 

με την ονομασία "Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων» .   

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης 

και τη διάθεση πίστωσης στον ΚΑ 00.6111 με την ονομασία "Αμοιβές Νομικών και 

Συμβολαιογράφων», ποσού 31.620,00 €. 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ 

 

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

Εσωτερική Διανομή: 1.  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Λογιστηρίου 


