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ΣΧΕΤ:    1. Η µε αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 9855/15.3.18 απόφαση του ΜΠρΑθ επι αγωγής Ν.Αθουσάκη                  
              2. Η µε αρ. πρωτ. Εισερχ. Στον ∆ήµο 36751/30.12.15  µε αρ. 119208/456/2015 αγωγή  
              3. Οι υπ’αρ. 61, 64,  & 189/10 ΑΚΣ  Σταµάτας  
              4. Η µε αρ. 59/2012 ΑΟΕ  
              5. Το µε αρ. 1415/12  Χ.Ε  
              6. Τα  υπ’αρ.πρωτ. 1790/16 & 2943/15 έγγραφα της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών 
              7. Αντίγραφο των κατατεθεισών προτάσεών µας κατά τη συζήτηση  της αγωγής 
 

----000----- 
 
Κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο την 15/3/2018 η υπο (1) σχετικό απόφαση του ΜΠρΑθ που εκδόθηκε επι της υπο (2) 
σχετικό αγωγής του δικηγόρου Ν.Αθουσάκη µε την οποία αξίωνε αµοιβές νοµικών υπηρεσιών συνολικού ύψους 
<7.275>€ για δικαστικές υποθέσεις που χειρίσθηκε της πρώην Κοινότητας Σταµάτας.  
Από τα υπο (3), (4),  (5) & (6) σχετικά έγγραφα προέκυπτε πως πράγµατι για ποσό <2500,59>€ (2033+ΦΠΑ 
23%=467,59€)  υπήρχαν οι σχετικές αποφάσεις ανάθεσης και καθορισµού της αµοιβής (σχετ. 3) που 
επικυρώθηκαν  µε την   59/12 ΑΟΕ (σχετ. 4) , συνταχθέντος του  µε αρ. 1415/12 Χ.Ε προς πληρωµή το οποίο 
όµως κατά τον Επιτροπικό έλεγχο  επιστράφηκε αθεώρητο για τυπικούς λόγους  όπως εξάλλου βεβαιώνεται και 
µε τα υπο (6) σχετικό έγγραφα της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών  
Ενόψει τούτων κατά την συζήτηση της αγωγής, αναφερθήκαµε στην πράγµατι προκύπτουσα από τα έγγραφα και 
αποφάσεις θεµελίωση της προβαλλόµενης αξίωσης για το ανω ποσό το οποίο είχε ήδη ενταλµατοποιηθεί, ενω  
εχώρησε σχετική άρνησή µας για το υπόλοιπο και πέραν τούτου ποσό των <5242>€ (7275-2033), γεγονός που 
συνέτεινε στο να δηλωθεί  περιορισµός από τον ενάγοντα στο ανω ποσό του Χ.Ε για το οποίο εκδόθηκε και 
αφορά η υπο (1) σχετικό απόφαση η οποία εν τοις πράγµασι αποτελεί προϊόν δικαστικού συµβιβασµού. 
 
Από το σύνολο των σχετικών εγγράφων και των αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων  προκύπτει το βάσιµο και η 
αποδοχή της αξίωσης. Η απεύθυνση & επιλογή του ενάγοντα  στην έκδοση της προκείµενης απόφασης , είναι 
πρόδηλο πως δεν οφείλεται στην άρνηση του ∆ήµου να ανταποκριθεί στην αναληφθείσα αναγνωρισµένη 
υποχρέωσή τους , αλλά  στην εκ λόγων τυπικών µη περαιτέρω θεώρηση της σχετικής δαπάνης .  
Ως εκ  τούτου, συνεπεία της προκύπτουσας εξ εγγράφων  αποδοχής της προκείµενης οφειλής δια των ανω 
αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων,  δεν τίθεται θέµα αµφισβήτησής της προς   εναντίωση ,  δεδοµένης της 
αναγνώρισης της αξίωσης δια της εν τέλει ενταλµατοποίησής της  
Κατόπιν τούτων υποβάλλεται η παρούσα στην Ο.Ε λόγω αρµοδιότητας  προς λήψη απόφασης για την άσκηση ή 
µη ενδίκου µέσου  κατά της  ανω απόφασης εισηγούµενοι  την αποδοχή της.  
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ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
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