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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 19ης/2018 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αρ. Απόφασης  365/2018  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση της υπ΄αρ. 577/2018 
Απόφασης ∆ηµάρχου 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 4η του µήνα Μαΐου του έτους 2018, 
ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 8:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αρ. 15267/30-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
που εστάλη σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆..  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 7. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους κ. Ε. Χριστούλη), 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ  
 Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ηµερησίας ∆ιάταξης (Ε.Η.∆.) 
θέµα ως κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/10.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής το ενέκριναν οµόφωνα.  
 
Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 2ο Εκτός Ηµερησίας ∆ιάταξης θέµα είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρ. πρωτ. 15245/30-04-2018 εισήγηση από τη Νοµική Υπηρεσία στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη 
τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ: 87/Α’/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» καθώς και ότι ο ∆ήµαρχος µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην 
αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής, στην περίπτωση αυτή όµως οφείλει να υποβάλλει 
προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 
επιτροπής. 
Τις διατάξεις της παρ.1 περίπτ. ιβ’, ιγ΄ και περίπτ. ιε’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
ορίζουν ότι «Η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις 
διοικητικές αρχές, αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των 
ενδίκων µέσων» και «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 ∆ικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή 
γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία». 
Στην προκειµένη περίπτωση: 
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.»  έχει ασκήσει κατά του ∆ήµου Χαλανδρίου την από 4-4-2017 
και µε Αρ. Καταχ: ΠΡ 437/5-4-2017 προσφυγή της, αιτούµενη την ακύρωση: 1) των υπ’ αριθ. 
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 721, 726, 729, 732, 735/2017 
αποσπασµάτων χρηµατικών καταλόγων του ∆ήµου Χαλανδρίου για τα οικονοµικά έτη 2011, 
2012 και 2013, 2) της υπ’ αριθ. 263/2013 απόφασης του ∆ηµάρχου του ∆ήµου Χαλανδρίου 
περί επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), ∆ηµοτικού Φόρου (∆.Φ.) και δηµοτικού 
τέλους (∆.Τ.) για το Ο.Ε. 2013, 3) της υπ’ αριθ. 265/2012 απόφασης του ∆ηµάρχου του 
∆ήµου Χαλανδρίου περί επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), ∆ηµοτικού Φόρου 
(∆.Φ.) και δηµοτικού τέλους (∆.Τ.) για το Ο.Ε. 2012 και 4) της υπ’ αριθ. 266/2011 απόφασης 
του ∆ηµάρχου του ∆ήµου Χαλανδρίου περί επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), 
∆ηµοτικού Φόρου (∆.Φ.) και δηµοτικού τέλους (∆.Τ.) για το Ο.Ε. 2011, η οποία (προσφυγή) 
συζητήθηκε ενώπιον του 4ου Τµήµατος του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη 
δικάσιµο της 7ης Νοεµβρίου 2017.   
Επ’ αυτής εξεδόθη η µε αριθ. 813/2018 Απόφαση του ως άνω ∆ικαστηρίου, η οποία έκρινε µη 
νόµιµες τις µε αριθ. 729/2017 και 592/2017 εγγραφές της προσφεύγουσας στους χρηµατικούς 
καταλόγους ετών 2011 και 2012 αντίστοιχα εκ συνολικού ποσού 1.532.347,30 ευρώ, 
ακυρώνοντάς αυτές. 
Επειδή σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. 14962/27-4-2018 γνωµοδότηση του δικηγόρου 
Αθηνών κ. ∆ηµητράκη Ιωάννη, Πλατεία Οµονοίας 12, µε Α.Μ. ∆.Σ.Α 31361, η οποία 
επισυνάπτεται στην παρούσα, και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, κρίνεται προς 
το συµφέρον του ∆ήµου η άσκηση αίτησης αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας κατά της υπ’ αρ. 813/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, η κατά τα ανωτέρω απόφαση και 
ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο, πρέπει να αποφασιστεί από την Οικονοµική Επιτροπή. 
Επειδή περαιτέρω στον ∆ήµο Χαλανδρίου υφίσταται, σύµφωνα µε τον Οργανισµό του, 
Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υπηρεσίας, στον οποίο όµως δεν υπηρετεί κάποιος δικηγόρος µε 
πάγια αντιµισθία, µέχρι σήµερα. 
Επειδή εποµένως, υφίσταται λόγος κατεπείγοντος για έκδοση σχετικής απόφασης του κ. 
∆ηµάρχου για την παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο λόγω του ότι δηµιουργείται 
άµεσος και προφανής κίνδυνος και απειλείται ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από 
την αναβολή απόφασης δεδοµένου ότι υπάρχει προθεσµία για την άσκηση ένδικων µέσων 
που λήγει την 9/5/2018. Ως εκ τούτου εκδόθηκε η υπ’ αρ. 577/2018 απόφαση ∆ηµάρχου. 
Ύστερα από τα ανωτέρω, η υπηρεσία ζητά την έγκριση της υπ’ αρ. 577/2018 Απόφασης 
∆ηµάρχου και ως εκ τούτου την έγκριση: 
Α) Της άσκησης του ένδικου µέσου της αίτησης αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας κατά της υπ’ αρ. 813/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και κατά 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το 
διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.». 
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Β) Της ανάθεσης της εντολής στον δικηγόρο Αθηνών κ. ∆ηµητράκη Ιωάννη, Πλατεία Οµονοίας 
12, µε Α.Μ. ∆.Σ.Α 31361, όπως ασκήσει αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας κατά της υπ’ αρ. 813/2018 του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και κατά της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό 
τίτλο «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.». 
Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 η αµοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.  

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
 

1) τη συζήτηση του Ε.Η.∆. θέµατος ως κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 3 του  
Ν. 3852/10. 
 
2) την έγκριση της υπ’ αρ. 577/2018 Απόφασης ∆ηµάρχου και ως εκ τούτου: 
 
3) την άσκηση του ένδικου µέσου της αίτησης αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας κατά της υπ’ αρ. 813/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και κατά 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το 
διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.». 
 
4) την ανάθεση της εντολής στον δικηγόρο Αθηνών κ. ∆ηµητράκη Ιωάννη, Πλατεία Οµονοίας 
12, µε Α.Μ. ∆.Σ.Α 31361, όπως ασκήσει αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας κατά της υπ’ αρ. 813/2018 του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και κατά της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό 
τίτλο «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.». 
Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 η αµοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 365/2018. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:                 
              
                 Χαλάνδρι, 4/5/2018 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
                ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΡΑΣΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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