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Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή           
             ∆ήµου ∆ιονύσου  

 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικηγορική αµοιβή.      
 

Με την αριθ.  απόφαση 101/14 της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε και ανατέθηκε 
στην νοµική εταιρεία ΑΠ΄ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ – Ν. ΧΛΕΠΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ η νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου και ο χειρισµός της υπόθεσης 
εναντίωσης κατά της µε αρ. 5507/470/3-2-14 πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασαρχείου Πεντέλης 
δια της άσκησης όλων των προβλεποµένων και ενδεδειγµένων ενδίκων µέσων κατά της πράξης 
αυτής. 

Την επιστηµονική ευθύνη των νοµικών ενεργειών τη σύνταξη των αντιρρήσεων ως και 
κάθε εγγράφου, υποµνήµατος ή δικογράφου και την παράσταση στις αρµόδιες επιτροπές, 
διοικητικές ή δικαστικές αρχές ,την ανάλαβε ο εκ των εταίρων δικηγόρος κ. Ν. ΧΛΕΠΑΣ, ο 
οποίος και ως Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών διαθέτει και την απαιτούµενη 
εξειδίκευση και εµπειρία χειρισµού τέτοιας φύσεως νοµικών υποθέσεων ο οποίος ήδη χειρίζεται 
για το ∆ήµο µας αναλόγου αντικειµένου υποθέσεις.   

Με την αριθ. 128/14 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε  και καθορίστηκε η 
αµοιβή της δικηγορικής εταιρείας ΑΠ΄ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ – Ν. 
ΧΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, για τη νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου και τον χειρισµό της 
υπόθεσης εναντίωσης κατά της µε αρ. 5507/470/3-2-14   πράξης χαρακτηρισµού του 
∆ασαρχείου Πεντέλης δια της άσκησης όλων των προβλεποµένων και ενδεδειγµένων ενδίκων 
µέσων κατά της πράξης αυτής το ποσό των 2.337,00 € συµπ/νου ΦΠΑ. 

   
 
 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. Η µε αριθ. 128/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

5. Η µε αριθ. 104/14 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου. 

   



  
Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της σχετικής δαπάνης 

και τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 
2014 
 
 
 

Α/Α ΠΑΥ ΗΜΕΡ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 
 

1 461 8/5/14 00.6111 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2.337,00 

 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                                                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   

 
 
 

                                     ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


