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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. 21/2019 
 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 232/2019   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για  σύνταξη  γνωμοδότησης περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου 
συμβιβασμού καθώς και καθορισμός  αμοιβής του. 

     Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  23  Δεκεμβρίου  2019  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  09.00΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.  26097/19-12-2019 
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 οκτώ  (8) μέλη συνολικά 
μέλη, εκ των οποίων επτά (7) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Ηλιόπουλος  Παναγιώτης αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Λαζή-
Αναγνωστοπούλου Κων/να). 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
   
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση 

ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης και ο σύμβουλος 
του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. Βιλιώτης Ηλίας. 

 
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 7ο  θέμα  της  ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. 25823/17-12-2019 εισήγηση της Αντιδημάρχου Διοικητικών  Υπηρεσιών 
& Εξυπηρέτησης Πολιτών κ. Κοσμοπούλου Αναστασίας που  έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου  για σύνταξη γνωμοδότησης  περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου 
συμβιβασμού καθώς και καθορισμό αμοιβής του. 
 
 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  άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, ΦΕΚ Α΄ 133, αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4623/2019, ΦΕΚ Α΄ 134/9.8.2019, και τροποποιήθηκε με το άρθρο 177 παρ. 1γ Ν. 4635/2019, 
ΦΕΚ Α 167/30.10.2019 ορίζεται ότι : 
 Η Οικονομική Επιτροπή : 

ιβ.  Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για 
τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανώτατου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, 
ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον 
προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του Δήμου. 

ιζ. Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές. 

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος  

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος 2. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος 

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος  

6. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος  

7. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης,  Αναπληρωματικό Μέλος  
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ιη. Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά. 

ιθ. Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε 
όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν 
έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την 
παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι 
δυνατή, κατ’ εξαίρεση η ανάθεση σε Δικηγόρο, εξωδίκου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις 
αυτές, η αμοιβή του Δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.  

 
Στην προκειμένη περίπτωση : 
Με το με αριθμό 40/10.7.2019 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας 

και Πρασίνου ζητά να  προβούμε στη σύνταξη γνωμοδότησης περί λήψης απόφασης ή εξωδίκου συμβιβασμού της με 
αρ. πρωτ. 13372/13.6.2019 αίτησης του κ. Ιωαννίδη – Δογάνη Ανδρέα, με την οποία ζητά αποζημίωση ύψους 
τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €) λόγω υλικής ζημιάς που προκλήθηκε στο όχημά του (απώλεια ελαστικού) σε 
λακκούβα.  

 Επειδή για την επίλυση του ανωτέρω ζητήματος απαιτούνται εξειδικευμένες νομικές γνώσεις. 
 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 σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

λαμβάνεται μετά από γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. 
 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) να ανατεθεί  στο Δικηγόρο Αθηνών  (Α.Μ. Δ.Σ.Α 14277) κ. Σκαρλάτο Δημήτριο ώστε να προβεί στη σύνταξη 

γνωμοδότησης περί λήψης απόφασης ή εξωδίκου συμβιβασμού της με αρ. πρωτ. 13372/13.6.2019 αίτησης του κ. 
Ιωαννίδη – Δογάνη Ανδρέα.  

 Β) για την έγκριση της αμοιβής Δικηγόρου συνολικού ποσού ενενήντα εννέα και είκοσι ευρώ  (99,20 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία αναλύεται σε 80 € (1 ώρα x 80 €/ώρα  για αμοιβή και 19,20 € για 24% ΦΠΑ) 
και κρίνεται ως εύλογη καθώς είναι η προβλεπόμενη από το Νόμο (Ν. 4194/2013 {ΦΕΚ 208/27.9.2019}, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 {ΦΕΚ 242/6.11.2013}. 

 Για την ανωτέρω αμοιβή έχει συνταχθεί το υπ’ αρ. πρωτ. 25763/7985/16.12.2019 αίτημα για έκδοση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου και έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 970/17.2.2019 απόφαση Α.Α.Υ η οποία έχει 
καταχωρηθεί στο Μητρώο δεσμεύσεων.  
 

 
      Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση,  μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 
στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα 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) και 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 άρθρο 177 παρ. 1γ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167). 

⎯ Το υπ’ αριθ.  πρωτ. 40/10-7-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, 
Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου. 

⎯ Το υπ’ αριθ. πρωτ. 25763/7985/16.12.2019  αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

⎯ Την υπ’ αριθ. πρωτ. 970/2019 απόφαση Α.Α.Υ. η οποία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Με ψήφους 5 υπέρ – 1 κατά 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου ι κ. Φειδοπιάστη Αντώνη 
 

1. Να ανατεθεί  στο Δικηγόρο Αθηνών  (Α.Μ. Δ.Σ.Α 14277) κ. Σκαρλάτο Δημήτριο ώστε να προβεί στη σύνταξη 
γνωμοδότησης περί λήψης απόφασης ή εξωδίκου συμβιβασμού της με αρ. πρωτ. 13372/13.6.2019 αίτησης του κ. 
Ιωαννίδη – Δογάνη Ανδρέα.  

2. Την έγκριση της αμοιβής Δικηγόρου συνολικού ποσού ενενήντα εννέα και είκοσι ευρώ  (99,20 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία αναλύεται σε 80 € (1 ώρα x 80 €/ώρα  για αμοιβή και 19,20 € για 24% 
ΦΠΑ) και κρίνεται ως εύλογη καθώς είναι η προβλεπόμενη από το Νόμο (Ν. 4194/2013 {ΦΕΚ 208/27.9.2019}, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 {ΦΕΚ 242/6.11.2013}. 
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Για την ανωτέρω αμοιβή έχει συνταχθεί το υπ’ αρ. πρωτ. 25763/7985/16.12.2019 αίτημα για έκδοση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου και έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 970/17.2.2019 απόφαση Α.Α.Υ η οποία 
έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων.  
 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   232/2019 
 
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. Φειδοπιάστης Αντώνης 
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

                        Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                          Η  Δήμαρχος 

 
 
                         Κεχαγιά  Δήμητρα 
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