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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αγ. Στέφανος:   

        ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                         Αρ. Πρωτ.:  
Ταχ. ∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο: 2132030600 
FAX: 210 8141421 

Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή            
              ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
ΘΕΜΑ: ∆ιόρθωση της υπ΄αριθ. 266/2012 Απόφασης Οικονοµικής                 
               Επιτροπής που αφορά αµοιβή του δικηγόρου Ιωάννη Στ. Ζηκίδη.      
      
 
 Έχοντας υπόψη:  
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2) Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
3) Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010). Τις διατάξεις 
του άρθρου 50 του Ν. 3943/2011. 

4) Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών.  

5) Το µε αρ. πρωτ. 17275/13-6-2012 έγγραφο του δικηγόρου Ιωάννη Στ. Ζηκίδη µε 
θέµα «Πίνακας δικηγορικής αµοιβής και εξόδων» 

6) Το µε αρ. πρωτ. 29870/5-10-2012 έγγραφο του δικηγόρου Ιωάννη Στ. Ζηκίδη µε 
θέµα «Πίνακας δικηγορικής αµοιβής και εξόδων».  

7) Την υπ΄αριθ. 266/2012 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
αποφασίστηκε η έγκριση και η διάθεση της συγκεκριµένης δαπάνης. 

8) Την υπ΄ αριθµ. 225/2009 Απόφαση Κοιν. Κρυονερίου. 
 
 
Με την αριθ.  13δ/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  ορίστηκε ο δικηγόρος 

Ιωάννης  Ζηκίδης για να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ∆ιονύσου στις 
11.5.2011 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετά από αναβολή που τυχόν ορισθεί ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα για την 113/20-12-2010 αγωγή του δικηγόρου του ∆ήµου 
Ιωάννη Βασιλείου,  ενώ παράλληλα όρισε την αµοιβή για την υπόθεση στο ποσό των 
800,00 € συν ΦΠΑ 23%, συνολικό ποσό 984,00 €  

Με την 172/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανανεώθηκε/ 
επικαιροποίηθηκε η µε αρ. 225/09 Απόφαση του Κ.Σ. της Κοινότητας Κρυονερίου µε 
την οποία του ανατέθηκε η υπόθεση της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου κατά του 
∆ασαρχείου Πάρνηθος.  

Ο  ∆ικηγόρος Αθηνών  Ιωάννης Ζηκίδης, κατέθεσε στο ∆ήµο το µε αρ. πρωτ. 
17275/13-6-12 Πίνακα ∆ικηγορικής Αµοιβής & Εξόδων σύµφωνα µε τον οποίο η 



αµοιβή για την πρώτη υπόθεση είναι 984,00€ συµπ/νου ΦΠΑ  και για την δεύτερη 
υπόθεση 3.690,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, σύνολο 4.674,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 23% και µε 
την 266/2012 Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και η εν λόγω πίστωση. 
(ΠΑΥ 485/20-6-2012) 

Επειδή, σύµφωνα µε την αρ. 225/2009 Απόφαση Κ.Σ. Κρυονερίου, η αµοιβή του 
∆ικηγόρου είχε οριστεί σε 2.500,00€ και από 1/7/2010 η παροχή υπηρεσιών από 
δικηγόρους, συµβολαιογράφους κλπ υπόκειται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (παρ. 3 
άρθρου 62, παρ. 1 άρθρου 92 Ν. 3842/2010), ο δικηγόρος σε αντικατάσταση του 
παραπάνω αναφερόµενου Πίνακα ∆ικηγορικής Αµοιβής και εξόδων κατέθεσε τον 
αριθ. πρωτ. 29870/5-10-2012 Πίνακα µε τον οποίο η αµοιβή του για τη δεύτερη 
υπόθεση είναι (3.075,00)€ συµ/νου ΦΠΑ και συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 
(4.059,00)€ συµπ/νου ΦΠΑ.  

Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για την έγκριση της σχετικής δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 
(4.059,00) στον Κ.Α. 00. 6111 µε την ονοµασία «αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων» και την αποδέσµευση του ποσού των 615,00 € από τον Κ.Α. 
00.6111.   
 
 
                                                    
 
 
 
                                               
 
                                                  Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
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