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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. 20/2019 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 214/2019   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση των Β.Σ., Α.Θ. και Κ.Μ. με την ιδιότητά τους ως 
Αντιδημάρχων  κατόπιν  διενεργούμενης  προκαταρκτικής εξέτασης,  σύμφωνα με  την  ΑΔ2019/202  από  3-
10-2019 παραγγελία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. 

     Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  17  Δεκεμβρίου  2019  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  08.30΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.   25666/13-12-2019 
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. Τόλιος Νικόλαος  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.. 
 
 Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. Παπακωνσταντίνου 
Δημοσθένη, ο οποίος ζήτησε να μπει προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον θέμα και να 
οριστεί δικηγόρος για την εκπροσώπηση των τριών πρώην Αντιδημάρχων κ. Β.Σ., κ. Α.Θ. και κ. Κ.Μ., διότι έχει 
υποβληθεί μια μήνυση κατά αυτών ότι εναπόθεταν στο Νεκροταφείο Μελισσίων απορρίμματα και έως την Πέμπτη 
πρέπει να καταθέσουν υπόμνημα και χρειάζονται δικηγόρο, σχετική δε αίτηση κατέθεσαν από την Παρασκευή, αλλά 
είχαν ήδη αποσταλεί οι προσκλήσεις της συνεδρίασης. 

 
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία προκειμένου να 

αποφανθεί η Οικονομική Επιτροπή σχετικά με το κατεπείγον ή μη της συζήτησης του θέματος εκτός 
ημερήσιας διάταξης. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ψηφοφορία, έκανε ομόφωνα δεκτό να συζητηθεί 

το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνέχεια η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στον κ. Παπακωνσταντίνου 

Δημοσθένη  ο οποίος πρότεινε  τον ορισμό ενός δικηγόρου για την εκπροσώπηση και των τριών πρώην Αντιδημάρχων, 
του κ. Δημοσθένους Δημοσθένη, με αμοιβή 200,00€ κατ’ άτομο πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή με σύνολο αμοιβής 600,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. 

 
Ακολούθως η Δήμαρχος ανέφερε ότι θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να γίνει 

συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στο σχετικό φάκελο και στη συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις και 
ψηφοφορία επί του θέματος κατά την οποία ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι άνθρωποι – Νέα Αρχή» κ. 
Φειδοπιάστης Αντώνης δήλωσε παρόν επειδή είναι ένας από αυτούς που έχουν κάνει τη σχετική καταγγελία. 

 

 

                             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, Τακτικό Μέλος  

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

9. Τόλιος Νικόλαος, Αναπληρωματικό Μέλος  

ΑΔΑ: 6ΘΗΞΩΞ3-ΙΒΖ
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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: 

⎯ Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και ειδικότερα το άρθρο 72 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85). 

⎯ Το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241). 

⎯ Το άρθρο 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

⎯ Την υπ’ αρ. ΑΔ 2019/902 Παραγγελία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. 
 

Και μετά από την ψηφοφορία κατά την οποία ο επικεφαλής του συνδυασμού ««Νέοι Άνθρωποι – Νέα 
Αρχή» κ. Φειδοπιάστης Αντώνης δήλωσε παρόν και σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 
τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών 
ψήφων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Να παρασχεθεί πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Δημοσθένη Δημοσθένους (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 9171) όπως 
εκπροσωπήσει τους κ. Β.Σ., κ. Α.Θ. και κ. Κ.Μ., με την ιδιότητά τους ως Αντιδημάρχων, κατόπιν διενεργούμενης 
προκαταρκτικής εξέτασης σύμφωνα με την ΑΔ2019/202 Παραγγελία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.  

2. Την έγκριση της αμοιβής του Δικηγόρου συνολικού ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 
Για την ανωτέρω αμοιβή έχει συντάχθηκε  το υπ’ αριθ. πρωτ. 25876/17-12-2019 αίτημα για έκδοση Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης και εκδόθηκε η υπ’ αριθ.976/2019 Α.Α.Υ. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  214/2019 
 
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. Τόλιος Νικόλαος 

                        Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 

 
 
                            Κεχαγιά  Δήμητρα 

ΑΔΑ: 6ΘΗΞΩΞ3-ΙΒΖ
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