
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
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Προς : Την Οικονομική Επιτροπή        

             Δήμου Διονύσου  

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.488,00 ευρώ με ΦΠΑ  

μετά από την υπ΄αριθ. 217 ΑΟΕ και την 22/2018 ΑΔΣ.  

 

Σχετικά : 1. Η υπ΄ αριθ. 217/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

     2. Η υπ΄ αριθ. 22/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

  

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 έγινε  αποδεκτή η αναφερόμενη στην επιστολή του δικηγόρου 

αμοιβή η οποία φέρεται ως δίκαιη και εύλογη ανταποκρινόμενη στις προβλέψεις 

του Κώδικα Δικηγόρων παραπεμπόμενη περαιτέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 

έγκριση/επικύρωσή της. 

Με την υπ΄ αριθ. 22/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδεκτή 

και καθορίστηκε η αμοιβή του δικηγόρου ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙΔΗ, για την νομική εκπροσώπηση 

του Δήμου στην   παραπάνω αναφερόμενη υπόθεση , 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. 

 

 

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΄ αριθ. 217/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

6.  Η υπ΄ αριθ. 22/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

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 1.488,00€ με Φ.Π.Α.  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ  

 

 

 

 

 

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

Εσωτερική Διανομή:  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  


