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ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.664,72 ευρώ με ΦΠΑ  

μετά από την υπ΄αριθ. 216 ΑΟΕ.  

 

Σχετικά :  Η υπ΄ αριθ. 216/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
      

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 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 

163/04.09.2009 τεύχος Α΄)  με την αριθ. 216/1-8-2017 απόφασή της με θέμα 

«Ανάθεση σε δικηγόρο αίτησης ακύρωσης και παντός ενδίκου µέσου σχετικά µε τη 

λειτουργία του κτηματολογίου στο υποθηκοφυλακείο» χορήγησε την σχετική εντολή  

προς νομική εκπροσώπηση του Δήμου και ανέθεσε τον χειρισμό της εν λόγω 

υπόθεσης διά της άσκησης κάθε αναγκαίας εξωδικαστικής ή δικαστικής  ενέργειας  

µε σύνταξη, κατάθεση αίτησης ακύρωσης αλλά και αίτησης αναστολής ενώπιον των 

αρµοδίων  δικαστηρίων  κατά της απόφασης λειτουργίας του Κτηµατολογίου για τις 

∆.Ε  του ∆ήµου µας στο Υποθηκοφυλακείο Μαραθώνα,  για την παράστασή του  στη 

συζήτηση των ενδίκων µέσων και προς υποστήριξη µε κατάθεση σχετικού 

υποµνήµατος και διενέργειας κάθε πρόσφορου νοµίµου µέσου για τη περαίωση της 

εντολής. 

 

 Ειδικότερα: 

 

Λόγω του ειδικού θέματος της εν λόγω υπόθεσης και της ιδιαίτερης σπουδαιότητάς 

της, ορίστηκε ο δικηγόρος  κ. Γεωργακόπουλος Αντώνιος, AM 4637,Σκουφά 60Α-

Αθήνα, που διαθέτει την σχετική εξειδίκευση και εμπειρία λόγω της πολυπληθούς 

ενασχόλησής του µε υποθέσεις ακυρωτικού χαρακτήρα ενώπιον του ΣτΕ αλλά και 

των ∆ιοικητικών δικαστηρίων και της ειδικής γνώσης του µε ζητήµατα δηµοτικής 

ακίνητης περιουσίας και Κτηµατολογίου και τις επιπτώσεις τους στη καταγραφή της 

περιουσίας  (έχοντας και πρόσθετη ειδική εµπειρία επι δηµοτικών πραγµάτων 

καθώς έχει διατελέσει και Νοµάρχης και δηµοτικός σύµβουλος),  για την 

εκπροσώπηση  του ∆ήµου ∆ιονύσου  στον χειρισµό της προκείµενης υπόθεσης προς 



άσκηση κάθε αναγκαίας εξωδικαστικής ή δικαστικής  ενέργειας  µε σύνταξη, 

κατάθεση αίτησης ακύρωσης αλλά και αίτησης αναστολής ενώπιον των αρµοδίων  

δικαστηρίων  κατά της απόφασης λειτουργίας του Κτηµατολογίου για τις ∆.Ε  του 

∆ήµου µας στο Υποθηκοφυλακείο Μαραθώνα,  για την παράστασή του  στη 

συζήτηση των ενδίκων µέσων και προς υποστήριξη µε κατάθεση σχετικού 

υποµνήµατος και διενέργειας κάθε πρόσφορου νοµίµου µέσου για τη περαίωση της 

εντολής. 

 

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. 216/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

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 1.664,72€ 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  


