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ΠΡΟΣ : THN ΟΙΚONOMIΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση/επικαιροποίηση αναθέσεως εντολής σε δικηγόρο / εξωτερικό συνεργάτη 

του Δήµου (ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ) του χειρισµού της υποθέσεως της δηµιουργίας 

πλευρικών σταθµών διοδίων στον κόµβο Αγ. Στεφάνου και παροχής εξουσιοδότησης – 

έγκρισης παράστασης σε δικαστήρια προς νοµική εκπροσώπηση του Δήµου Διονύσου (άρθρο 

72 ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/2010)» 

 

ΣΧΕΤ: 1. H µε αρ. 240/09 ΑΚΣ Κρυονερίου 

           2. Η µε αρ. 19/30.3.2011  ΑΟΕ Δήµου Διονυσου 

           3. Η από 21.4.16 επιστολή της δικηγόρου Αγγ.Χαροκόπου  

 

Το παρόν θέµα αφορά την ανανέωση της εντολής χειρισµού της υποθέσεως της δηµιουργίας 

πλευρικών σταθµών διοδίων στον κόµβο Αγ. Στεφάνου. 

Με την υπ’ αριθ. 240/2009 απόφασή του, το Κοινοτικό Συµβούλιο Κρυονερίου διόρισε 

(δυνάµει του τρίτου εδαφίου της περιπτώσεως ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 103 του Κ.Δ.Κ. σε 

συνδυασµό µε την παρ. 1 του άρθρου 110 του ίδιου Κώδικα) την Αγγελική Χαροκόπου, δικηγόρο 

Πειραιώς (Α.Μ. 1280/ Δ.Σ.Π.), κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Λυκαβηττού, αριθ. 1Α, ειδική 

πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο της [τότε] Κοινότητας Κρυονερίου για τον χειρισµό 

της υποθέσεως της δηµιουργίας πλευρικών σταθµών διοδίων στον κόµβο Μπογιατίου. 

Δυνάµει της εντολής αυτής, η ως άνω δικηγόρος έχει καταθέσει, για λογαριασµό της πρώην 

Κοινότητας Κρυονερίου, την υπ’ αριθ. καταθ. 5315/02.10.2009 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον 

του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

Περαιτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Διονύσου, µε την υπ’ αριθµ. 19/30.03.2011 

απόφασή της, ανέθεσε στην ίδια ως άνω δικηγόρο την εντολή χειρισµού της συγκεκριµένης 

υποθέσεως, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικώς στο σώµα της αποφάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

Η προαναφερθείσα υπ’ αριθµ. καταθ. 5315/2009 αίτηση ακυρώσεως συζητείται, µετ’ 

αναβολήν, ενώπιον του Ε΄ Τµήµατος του Δικαστηρίου κατά την δικάσιµο της 11ης.05.2016. 

Επειδή έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε ετών από την ανάθεση 

χειρισµού της υποθέσεως µε την υπ’ αριθµ. 19/30.03.2011 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του Δήµου Διονύσου, συντρέχει νόµιµη περίπτωση ανανέωσης/επικαιροποίησης 

της  εντολής χειρισµού της υποθέσεως µε νέα απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και για 

τους ίδιους λόγους που αναφέρονται εκτενώς στην ως άνω απόφαση. 

Για τους λόγους αυτούς πρέπει να δοθούν στην δικηγόρο Αγγελική Χαροκόπου οι κάτωθι 

ειδικές εντολές και πληρεξουσιότητες: 

 

Να παρέχει νοµική υποστήριξη και νοµικές συµβουλές προς τον Δήµαρχο Διονύσου και τις 



υπηρεσίες του Δήµου Διονύσου, να συντάσσει γνωµοδοτήσεις, γνωµοδοτικά και ενηµερωτικά 

σηµειώµατα, καθώς και να συντάσσει σχέδια διοικητικών εγγράφων και αιτήσεων σε σχέση µε 

την προαναφερθείσα υπόθεση. 

Να ασκεί αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της 

Επικρατείας και κάθε άλλο ένδικο βοήθηµα και µέσον κατά των διοικητικών πράξεων των 

σχετικών µε το ως άνω έργο ενώπιον των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών (στην 

Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Ενδεικτικά δε (και όχι περιοριστικά) αναφέρονται οι 

κάτωθι πράξεις: εγκρίσεις τεχνικών µελετών, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, οικοδοµικές 

άδειες, πιστοποιητικά Ανεξάρτητου Μηχανικού κλπ. 

Να παρασταθεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή οιουδήποτε άλλου Δικαστηρίου ή 

Αρχής και να εκπροσωπήσει τον Δήµο Διονύσου κατά την συζήτηση των ως άνω αιτήσεων 

ακυρώσεως και αναστολής, ή άλλων αιτήσεων, προσφυγών κλπ., οποτεδήποτε αυτές 

προσδιορισθούν ή και µετ' αναβολήν, και ιδίως να παρασταθεί ενώπιον του Ε΄ Τµήµατος του 

Συµβουλίου της Επικρατείας και να εκπροσωπήσει τον Δήµο Διονύσου στην συζήτηση της υπ’ 

αριθ. καταθ. 5315/02.10.2009 αιτήσεως ακυρώσεως της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου κατά 

την δικάσιµο της 11ης.05.2016 και σε κάθε µετ’ αναβολήν άλλη δικάσιµο. 

Να καταθέτει δικόγραφα προσθέτων λόγων ακυρώσεως, καθώς και δικόγραφα της παρ. 3 του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/1989, να χωρίζει τα κοινά δικόγραφα και να ασκεί χωριστές αιτήσεις 

ακυρώσεως σε περίπτωση που απαιτηθεί κάτι τέτοιο, καθώς και να παρασταθεί κατά την 

συζήτηση της κατά χωρισµόν αιτήσεως ακυρώσεως, να καταθέτει υποµνήµατα, να παραιτείται 

από το δικόγραφο αιτήσεως ακυρώσεως ή από συγκεκριµένο προβληθέντα λόγο ακυρώσεως ή 

ισχυρισµό. 

Επίσης, να πράττει και να υπογράφει κάθε άλλη πράξη, αίτηση, δήλωση που τυχόν απαιτηθεί, 

ακόµη και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα εντολή, η οποία είναι όµως απαραίτητη για 

την εκτέλεση και την περαίωση των ως άνω εντολών, να διορίζει άλλους πληρεξούσιους 

δικηγόρους. 

Αποδοχή/έγκριση της υποβληθείσας προσφοράς δαπάνης/αµοιβής της εν λόγω δικηγόρου που 

επισυνάπτεται στη παρούσα συνολικού ποσού 3.100€ όπως ειδικά αναλύεται στη προσφορά 

πλέον ΦΠΑ 23% και την διάθεση πίστωσης στον Κ.Α. 00.611 του ισχύοντος 

προϋπολογισµού.(Π.Α.Υ……………) 

 Η αµοιβή κρίνεται δίκαιη και εύλογη, όντας σύµφωνη µε τις προβλέψεις του Κώδικα 

Δικηγόρων εναρµονιζόµενη πληρως µε τις ελάχιστες προβλεπόµενες/επίσηµες τιµές 

αναφοράς , διότι περιλαµβάνει και αφορά σ’ολες τις προαναφερόµενες νοµικές ενέργειες [την 

προφορική  παράσταση στο ακροατήριο ,  υποστήριξη αίτησης ακύρωσης -αναστολής & 

προσθέτων λόγων και απόκρουση των αντιθέτων ισχυρισµών και σύνταξη αναλυτικού  

υποµνήµατος , που προϋποθέτει τη συνολική έρευνα των σοβαρών νοµικών ζητηµάτων της 

υποθέσεως. Επίσης η εν λόγω  αµοιβή δικαιολογείται από τον µεγάλο όγκο του φακέλου και 

των ιδιαιτέρων γνώσεων  που απαιτούνται για την αντιµετώπιση της υπόθεσης, λαµβανοµένης 

υπόψη της ειδίκευσης της ως άνω Δικηγόρου σε θέµατα αυτού του αντικειµένου . 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ Α.Ο.Ε 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Διορίζει την Αγγελική Χαροκόπου, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω (Α.Μ. 1280/ Δ.Σ.Π.), κάτοικο 

Αθηνών, επί της οδού Λυκαβηττού, αριθ. 1Α, ειδική πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο 

του Δήµου Διονύσου για τον χειρισµό της υποθέσεως της δηµιουργίας πλευρικών σταθµών 

διοδίων στον κόµβο Αγ. Στεφάνου, και δίνει σε αυτήν τις κάτωθι ειδικές εντολές και 

πληρεξουσιότητες: 

Να παρέχει νοµική υποστήριξη και νοµικές συµβουλές προς τον Δήµαρχο Διονύσου και τις 

υπηρεσίες του Δήµου Διονύσου, να συντάσσει γνωµοδοτήσεις, γνωµοδοτικά και ενηµερωτικά 

σηµειώµατα, καθώς και να συντάσσει σχέδια διοικητικών εγγράφων και αιτήσεων σε σχέση µε 

την προαναφερθείσα υπόθεση. 

Να ασκεί αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της 

Επικρατείας και κάθε άλλο ένδικο βοήθηµα και µέσον κατά των διοικητικών πράξεων των 

σχετικών µε το ως άνω έργο ενώπιον των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών (στην 

Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Ενδεικτικά δε (και όχι περιοριστικά) αναφέρονται οι 

κάτωθι πράξεις: εγκρίσεις τεχνικών µελετών, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, οικοδοµικές 

άδειες, πιστοποιητικά Ανεξάρτητου Μηχανικού κλπ. 

Να παρασταθεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή οιουδήποτε άλλου Δικαστηρίου ή 

Αρχής και να εκπροσωπήσει τον Δήµο Διονύσου κατά την συζήτηση των ως άνω αιτήσεων 

ακυρώσεως και αναστολής, ή άλλων αιτήσεων, προσφυγών κλπ., οποτεδήποτε αυτές 

προσδιορισθούν ή και µετ' αναβολήν, και ιδίως να παρασταθεί ενώπιον του Ε΄ Τµήµατος του 

ΣτΕ και να εκπροσωπήσει τον Δήµο Διονύσου στην συζήτηση της υπ’ αριθ. κατ. 5315/ 

02.10.2009 αιτήσεως ακυρώσεως της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου κατά την δικάσιµο της 

11ης.05.2016 και σε κάθε µετ’ αναβολήν άλλη δικάσιµο. 

Να καταθέτει δικόγραφα προσθέτων λόγων ακυρώσεως, καθώς και δικόγραφα της παρ. 3 του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/89, να χωρίζει τα κοινά δικόγραφα και να ασκεί χωριστές αιτήσεις ακυ-

ρώσεως σε περίπτωση που απαιτηθεί κάτι τέτοιο, καθώς και να παρασταθεί κατά την συζή-

τηση της κατά χωρισµόν αιτήσεως ακυρώσεως, να καταθέτει υποµνήµατα, να παραιτείται από 

το δικόγραφο αιτήσεως ακυρώσεως ή από συγκεκριµένο προβληθέντα λόγο ακυρώσεως ή 

ισχυρισµό. 

Επίσης, να πράττει και να υπογράφει κάθε άλλη πράξη, αίτηση, δήλωση που τυχόν απαιτηθεί, 

ακόµη και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα εντολή, η οποία είναι όµως απαραίτητη για 

την εκτέλεση και την περαίωση των ως άνω εντολών, να διορίζει άλλους πληρεξούσιους 

δικηγόρους. 

Αποδέχεται και εγκρίνει την  υποβληθείσα προσφορά δαπάνης/αµοιβής της εν λόγω δικηγόρου 

συνολικού ποσού 3.100€ όπως ειδικά αναλύεται στη προσφορά πλέον ΦΠΑ 23% και την 

διάθεση πίστωσης στον Κ.Α. 00.611 του ισχύοντος προϋπολογισµού.(Π.Α.Υ……………) 

 Η αµοιβή κρίνεται δίκαιη και εύλογη, όντας σύµφωνη µε τις προβλέψεις του Κώδικα 

Δικηγόρων εναρµονιζόµενη πληρως µε τις ελάχιστες προβλεπόµενες/επίσηµες τιµές 

αναφοράς , διότι περιλαµβάνει και αφορά σ’ολες τις προαναφερόµενες νοµικές ενέργειες [την 

προφορική  παράσταση στο ακροατήριο ,  υποστήριξη αίτησης ακύρωσης -αναστολής & 

προσθέτων λόγων και απόκρουση των αντιθέτων ισχυρισµών και σύνταξη αναλυτικού  

υποµνήµατος , που προϋποθέτει τη συνολική έρευνα των σοβαρών νοµικών ζητηµάτων της 

υποθέσεως. Επίσης η εν λόγω  αµοιβή δικαιολογείται από τον µεγάλο όγκο του φακέλου και 

των ιδιαιτέρων γνώσεων  που απαιτούνται για την αντιµετώπιση της υπόθεσης, λαµβανοµένης 

υπόψη της ειδίκευσης της ως άνω Δικηγόρου σε θέµατα αυτού του αντικειµένου , περαιτέρω 



δε ως προς αυτή παραπέµπεται κατά την παρ. 3 του αρ. 281 του Κ.Δ.Κ προς το Δηµοτικό 

Συµβούλιο για τον καθορισµό/εγκριση µε λήψη σχετικής απόφασής του 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


