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                                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                               
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 18/2019 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 208/2019   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος (προτάσεις) καθώς και την 
εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της 
αγωγής «Α.Ι. Παπαδημητρίου Α.Τ.Ο.Ε.». 
 
     Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  3 Δεκεμβρίου  2019  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  9.00΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.   24453/29-11-2019 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη συνολικά 
μέλη, εκ των οποίων οκτώ (8) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Μούστρης Παναγιώτης αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Βιλιώτη 
Ηλία). 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν  επίσης η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καπετσώνη Βασιλική, 

ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χριστίδης Αναστάσιος και η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών  
του Δήμου κ. Μυλωνά Αναστασία. 

 
 Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 6ο  θέμα  της  ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. 24406/29-11-2019 εισήγηση της Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών 
& Εξυπηρέτησης Πολιτών κ. Κοσμοπούλου Αναστασία, που έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος (προτάσεις) καθώς και την 
εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής 
«Α. Παπαδημητρίου Α.Τ.Ο.Ε».  

 
 Σύμφωνα με  το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 4071/2012, ΦΕΚ Α΄ 

85, το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016, ΦΕΚ Α΄ 241 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4623/2019, ΦΕΚ Α΄ 
134/9.8.2019, καθώς και το Π.Δ.80/2016, ΦΕΚ Α’145 και το άρθρο 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, ΦΕΚ Α΄ 133 και επανατροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14, του Ν. 4625, 
ΦΕΚ Α΄ 139. 

 Με την υπ’ αρ. εισαγωγής ΑΓ6360/5.4.2019 αγωγής της η Εταιρεία «Α. Παπαδημητρίου Ανώνυμη, Τεχνική 
Οικοδομική» ζητά αποζημίωση λόγω μείωσης του συντελεστή δόμησης.  

 Επειδή ο Δήμος Πεντέλης έχει την υποχρέωση να καταθέσει υπόμνημα και να παρασταθεί. 
 Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιημένο ισχύει, η κατά τα ανωτέρω ανάθεση σε 

Δικηγόρο πρέπει να αποφασιστεί από την Οικονομική Επιτροπή. 
 Επειδή στο Δήμο Πεντέλης υφίσταται Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας αλλά σε αυτό δεν υπηρετεί δικηγόρος 

με πάγια εντολή και αντιμισθία. 
 Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση: 
 Α) ώστε να παρασχεθεί πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο κ. Ζάγκα Λάμπρο  δικηγόρο Αθηνών  (Α.Μ. Δ.Σ.Α 32873) 

όπως συντάξει, καταθέσει υπόμνημα και να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
κατά τη συζήτηση της αγωγής «Α. Παπαδημητρίου Α.Τ.Ο.Ε» ή σε κάθε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση. 

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1.  Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος  

6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης   

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

9. Μούστρης Παναγιώτης, Αναπληρωματικό Μέλος  
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 Β) για την έγκριση της αμοιβής Δικηγόρου ύψους δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών και ογδόντα δύο ευρώ 
(2.843,82 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 Για την ανωτέρω αμοιβή έχει συνταχθεί το υπ’ αρ. πρωτ. 24322/7516/28.11.2019 αίτημα για έκδοση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου και έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 938/2019 απόφαση Α.Α.Υ. η οποία έχει 
καταχωρηθεί στο Μητρώο δεσμεύσεων.  

 
Ακολούθως η Δήμαρχος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Εξυπηρέτησης Πολιτών κ. 

Κοσμοπούλου Αναστασία, η οποία υπογράφει την εισήγηση και παραστάθηκε στην συνεδρίαση και έδωσε  
διευκρινίσεις επί της εισήγησης. 

 
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση, τοποθετήσεις και ψηφοφορία επί του θέματος κατά την οποία ο επικεφαλής 

του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, ο σύμβουλος του συνδυασμού «Δημοτική 
Συμμαχία» κ.  Μούστρης Παναγιώτης, ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή» κ. Φειδοπιάστης 
Αντώνης, ο επικεφαλής του συνδυασμού «Πεντέλη 2020» κ. Παλαιοδήμος ‘Άγγελος και ο σύμβουλος του συνδυασμού 
«Πεντέλη 2020» κ. Κρανιώτης Παναγιώτης ανέφεραν ότι ψηφίζουν κατά. 

 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά στα 

επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄ 87) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 85), το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4623/2019, 
ΦΕΚ Α΄ (134/9.8.2019), καθώς κα το Π.Δ.80/2016  (ΦΕΚ Α΄145), και το άρθρο 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και επανατροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 14, του Ν. 4625 (ΦΕΚ Α΄ 139). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1. 

⎯ Το υπ’ αρ. πρωτ. 24322/7516/28.11.2019 αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

⎯ Την υπ’ αρ. πρωτ. 938/2019 απόφαση Α.Α.Υ. η οποία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων.  
 
Μετά από ψηφοφορία κατά την οποία ψήφισαν υπέρ η Δήμαρχος και επικεφαλής του συνδυασμού 
«Συμπολιτεία – Μελίσσια – Νέα Πεντέλη – Πεντέλη» κ. Κεχαγιά Δήμητρα και  οι σύμβουλοι του συνδυασμού 
«Συμπολιτεία – Μελίσσια – Νέα Πεντέλη – Πεντέλη» κ. Μητροπούλου Γεωργία,  κ. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
και  κ. Λαζή – Αναγνωστοπούλου Κων/να, ενώ ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. 
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, ο σύμβουλος του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ.  Μούστρης 
Παναγιώτης, ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή» κ. Φειδοπιάστης Αντώνης, ο 
επικεφαλής του συνδυασμού «Πεντέλη 2020» κ. Παλαιοδήμος ‘Άγγελος και ο σύμβουλος του συνδυασμού 
«Πεντέλη 2020» κ. Κρανιώτης Παναγιώτης ψήφισαν κατά. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 5 κατά -  4 υπέρ  
 

Δεν  εγκρίνει να παρασχεθεί πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο κ. Ζάγκα Λάμπρο  δικηγόρο Αθηνών  (Α.Μ. Δ.Σ.Α 32873) 
όπως συντάξει, καταθέσει υπόμνημα και παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά 
τη συζήτηση της αγωγής «Α. Παπαδημητρίου Α.Τ.Ο.Ε.»     ή σε κάθε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση, 
καθώς επίσης και  την  αμοιβή του  Δικηγόρου ύψους δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών και ογδόντα δύο ευρώ 
(2.843,82 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την οποία έχει συνταχθεί το υπ’ αρ. πρωτ. 24322/7516/28.11.2019 
αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 938/2019 απόφαση Α.Α.Υ. η 
οποία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου.  

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  208/2019 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
             Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κων/να 
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
6. Κρανιώτης Παναγιώτης 
7. Φειδοπιάστης Αντώνης 
8. Μούστρης Παναγιώτης 

                        Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 

 
 
                            Κεχαγιά  Δήμητρα 

ΑΔΑ: 7ΖΒΞΩΞ3-ΜΚΒ
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