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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  378/2018  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Επαναψήφιση πίστωσης εις βάρος του 
Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2018 για δαπάνες δικηγόρων 

 
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, επί του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρ. πρωτ. 15254/30-04-2018 εισήγηση από τη Νοµική Υπηρεσία, στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
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Η αρµοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην 
οικονοµική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ΄Ν. 3852/2010) και κατ’ εξαίρεση στο 
δηµοτικό συµβούλιο και στον ∆ήµαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν. 3463/2006). Όσον αφορά 
τις εν θέµατι δαπάνες αρµόδιο όργανο για τη διάθεση των πιστώσεων και την έγκριση τους 
είναι η οικονοµική επιτροπή αφού προηγηθεί πρόταση (ή έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης από 
την οικονοµική υπηρεσία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο 30/20-04-2011 των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών. 
Στο άρθρο 281 Ν.3463/06 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων ορίζονται οι αµοιβές των 
πληρεξουσίων δικηγόρων σύµφωνα µε το οποίο «Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται 
από ∆ήµο ή Κοινότητα αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων που 
ισχύουν κάθε φορά». 
1. Ο κ. Αθανάσιος Γαβρίλης άσκησε σε βάρος του ∆ήµου Χαλανδρίου την από 27-1-2010 και 
µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 18053/2012 αγωγή αποζηµίωσης για τις υλικές 
ζηµιές που υπέστη το όχηµά του από πτώση κλαδιού δένδρου σε αυτό και για την ηθική του 
βλάβη κατ’ άρθρο 106 Εισ.Ν.ΑΚ µε την οποία ζητά να υποχρεωθεί ο ∆ήµος να του καταβάλει 
το ποσό των 1.555,95 ευρώ, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να 
καταδικασθεί ο ∆ήµος στη δικαστική δαπάνη και στην αµοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου 
του. 
Με την υπ’ αρ. 965/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δόθηκε εντολή στη δικηγόρο 
Αθηνών κ. Μαρία-Ιωάννα Κ. ∆ιαµαντή (Α.Μ.∆.Σ.Α. 32279) να παραστεί και να εκπροσωπήσει 
τον ∆ήµο Χαλανδρίου καθώς και να καταθέσει υπόµνηµα ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (28ο Τµήµα) κατά την εκδίκαση της από 27-1-2010 και µε αριθµό 
έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 18053/2012 αγωγής αποζηµίωσης του κ. Αθανάσιου Γαβρίλη  
κατά του ∆ήµου Χαλανδρίου κατά τη δικάσιµο της 13ης-12-2017 (αρ. πιν. 1) καθώς και σε 
κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και εγκρίθηκε η δαπάνη για τις ως άνω ενέργειες σε βάρος του 
Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017. Η εκδίκαση της 
υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 9/5/2018. 
Προκειµένου να καταβληθεί η αµοιβή του δικηγόρου έχει προβλεφθεί πίστωση στο 
Προϋπολογισµό 2018 υπό τον Κ.Α. 00.6111 δαπάνες δικηγόρων. 
Για την πληρωµή της δαπάνης έχει εκδοθεί η αριθµ. 1064/2018 ΠΑΥ, η οποία έχει 
καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆έσµευσης, ύψους τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ και τριάντα δύο 
λεπτών (332,32€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία αναλύεται στο ποσό των 134€ 
για παράσταση και 134€για υπόµνηµα (64,32€) ως ΦΠΑ και κρίνεται ως εύλογη καθώς είναι η 
προβλεπόµενη από τον νόµο (προείσπραξη δικηγορικής αµοιβής ∆ΣΑ, Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 
208/27-09-2013) και την τροποποίησή του µε το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/06-11-2013). 
2. Στις 26.9.2017 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Χαλανδρίου το από 3.06.2011 δικόγραφο Αγωγής 
των κ.κ. ∆ηµητρίου Μολυβιάτη, Ελένης Μολυβιάτη και άλλων 5 ακόµα συγγενών, εναντίον 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ∆ήµου Χαλανδρίου, µε το οποίο θεωρούν ότι ο θάνατος του 
νεαρού Αποστόλη Μολυβιάτη του ∆ηµητρίου, στις 24.8.2009, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, 
εξαιτίας τροχαίου ατυχήµατος, οφείλεται σε παραλείψεις και των οργάνων του ∆ήµου 
Χαλανδρίου και ζητούν για έξοδα κηδείας και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, 
ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που συνολικά µετά τόκων και δικαστικών εξόδων 
ξεπερνούν το 1.500.000 ευρώ.  Επιπλέον µε Κλήση που συνοδεύει την αγωγή ορίζεται 
δικάσιµος της υπόθεσης η 11η ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.30 π.µ. ενώπιον 
του 26ου Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Με την υπ’ αρ. 964/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δόθηκε εντολή στον δικηγόρο 
Αθηνών, κ. Πολύδωρο Τακόπουλο (µε ΑΜ∆ΣΑ 13806), όπως  πράξει τα δέοντα προκειµένου ο 
∆ήµος Χαλανδρίου να µπορεί να παρίσταται ενώπιον του 26ου Τριµελούς Τµήµατος του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την δικάσιµο της υπόθεσης την 11η ∆εκεµβρίου 2017, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.30 π.µ. και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο αυτής, κατά την οποία 
θα συζητηθεί η από 3.06.2011 Αγωγή των κ.κ. ∆ηµητρίου Μολυβιάτη, Ελένης Μολυβιάτη και 
άλλων 5 ακόµα συγγενών (Αριθµ. Κλήσεως ΚΑ28425/2017 και Αριθµ. Εισαγωγής ΑΓ5521/6-9-
2011), εναντίον του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ∆ήµου Χαλανδρίου, για αποζηµίωση εξόδων 
κηδείας και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης που συνολικά µετά τόκων και 
δικαστικών εξόδων ξεπερνούν το 1.500.000 ευρώ και εγκρίθηκε η δαπάνη για τις ως άνω 
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ενέργειες σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 
2017. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 14/5/2018. 
Προκειµένου να καταβληθεί η αµοιβή του δικηγόρου έχει προβλεφθεί πίστωση στο 
Προϋπολογισµό 2018 υπό τον Κ.Α. 00.6111 δαπάνες δικηγόρων. 
Για την πληρωµή της δαπάνης έχει εκδοθεί η αριθµ. 1065/2018 ΠΑΥ, η οποία έχει 
καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆έσµευσης, ύψους δύο χιλιάδων τριάντα οκτώ και 0,56 (2.038,56€) 
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία αναλύεται σε α. Για την εκδίκαση της 
Αγωγής µετ’ υποµνήµατος ενώπιον Τριµελούς για ποσό άνω του 1.500.000 ευρώ (822+822=) 
χίλια εξακόσια σαράντα τέσσερα (1.644) ευρώ β. πλέον ΦΠΑ 24% = 394,56 ευρώ και 
συνολικά (1.644+394,56=) 2.038,56 ευρώ και κρίνεται ως εύλογη καθώς είναι η 
προβλεπόµενη από τον νόµο (προείσπραξη δικηγορικής αµοιβής ∆ΣΑ, Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 
208/27-09-2013) και την τροποποίησή του µε το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/06-11-2013). 
3. Εκδικάζεται την 11/12/2017 η από 31/7/2012 µε ΓΑΚ 16080/2012 αγωγή Ν.1406/83 
αποζηµίωσης & Αδικ. Πλουτισµού του κ. Μπότση Αθανάσιου κατά του ∆ήµου Χαλανδρίου για 
αποζηµίωση ύψους 30.364,74 € για ατύχηµα µε µοτοσυκλέτα λόγω ολισθηρότητας 
οδοστρώµατος συνέπεια ενεργειών απορριµµατοφόρου του ∆ήµου Χαλανδρίου. 
Με την υπ’ αρ. 960/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δόθηκε εντολή στην δικηγόρο 
Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου (ΑΜ/∆ΣΑ 18.656) να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο 
Χαλανδρίου ενώπιον του 26ου Τµήµατος Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στη 
δικάσιµο της 11/12/2017, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολής ή διακοπής αυτής νεότερη 
δικάσιµο κατά την εκδίκαση της µε ΓΑΚ 16080/2012 αγωγής Ν.1406/83 αποζηµίωσης & Αδικ. 
Πλουτισµού του Μπότση Αθανάσιου κατά του ∆ήµου Χαλανδρίου και εγκρίθηκε η δαπάνη για 
τις ως άνω ενέργειες σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 
έτους 2017. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 14/5/2018. 
Προκειµένου να καταβληθεί η αµοιβή του δικηγόρου έχει προβλεφθεί πίστωση στο 
Προϋπολογισµό 2018 υπό τον Κ.Α. 00.6111 δαπάνες δικηγόρων. 
Για την πληρωµή της δαπάνης έχει εκδοθεί η αριθµ. 1066/2018 ΠΑΥ, η οποία έχει 
καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆έσµευσης, ύψους τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο 
λεπτών (352,32 €) που αναλύεται σε: α) ποσού 332,32 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 
που αναλύεται για την αµοιβή της Παράστασης (134 €) καθώς και για το υπόµνηµα (134 €) 
κατά τη συζήτηση και συνολικά ποσό (134+134) 268 €, πλέον ποσού 64,32 € για ΦΠΑ, και β) 
ποσού 20€ για την λήψη αντιγράφων σηµειωµάτων των απόψεων αντιδίκων και των σχετικών 
εκ της δικογραφίας, και η ανωτέρω αµοιβή κρίνεται ως εύλογη, καθώς είναι η προβλεπόµενη 
από τον νόµο (προείσπραξη δικηγορικής αµοιβής ∆ΣΑ, Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-09-2013) 
και την τροποποίησή του µε το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/06-11-2013).  
Η υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης των ανωτέρω δαπανών και διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του δηµοτικού προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2018. 
 
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. την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 332,32€, σε βάρος του Κ.Α. 
00.6111 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2017, για δαπάνες δικηγόρων, προκειµένου να 
καταβληθεί η αµοιβή της δικηγόρου κ. Μαρίας-Ιωάννας Κ. ∆ιαµαντή (Α.Μ.∆.Σ.Α. 32279), για 
παρασχεθείσες νοµικές υπηρεσίες, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται. 
 
Για την πληρωµή της δαπάνης έχει εκδοθεί η αριθµ. 1064/2018 ΠΑΥ, η οποία έχει 
καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆έσµευσης, ύψους τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ και τριάντα δύο 
λεπτών (332,32€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία αναλύεται στο ποσό των 134€ 
για παράσταση και 134€για υπόµνηµα (64,32€) ως ΦΠΑ και κρίνεται ως εύλογη καθώς είναι η 
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προβλεπόµενη από τον νόµο (προείσπραξη δικηγορικής αµοιβής ∆ΣΑ, Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 
208/27-09-2013) και την τροποποίησή του µε το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/06-11-2013). 
 
Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθουν επ’ ονόµατι της δικαιούχου δικηγόρου προς 
είσπραξη. 
 
2. την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.038,56€, σε βάρος του Κ.Α. 
00.6111 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2017, για δαπάνες δικηγόρων, προκειµένου να 
καταβληθεί η αµοιβή του δικηγόρου Αθηνών, κ. Πολύδωρου Τακόπουλου (µε ΑΜ∆ΣΑ 13806), 
για παρασχεθείσες νοµικές υπηρεσίες, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται. 
 
Για την πληρωµή της δαπάνης έχει εκδοθεί η αριθµ. 1065/2018 ΠΑΥ, η οποία έχει 
καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆έσµευσης, ύψους δύο χιλιάδων τριάντα οκτώ και 0,56 (2.038,56€) 
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία αναλύεται σε α. Για την εκδίκαση της 
Αγωγής µετ’ υποµνήµατος ενώπιον Τριµελούς για ποσό άνω του 1.500.000 ευρώ (822+822=) 
χίλια εξακόσια σαράντα τέσσερα (1.644) ευρώ β. πλέον ΦΠΑ 24% = 394,56 ευρώ και 
συνολικά (1.644+394,56=) 2.038,56 ευρώ και κρίνεται ως εύλογη καθώς είναι η 
προβλεπόµενη από τον νόµο (προείσπραξη δικηγορικής αµοιβής ∆ΣΑ, Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 
208/27-09-2013) και την τροποποίησή του µε το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/06-11-2013). 
 
Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθουν επ’ ονόµατι του δικαιούχου δικηγόρου προς 
είσπραξη. 
 
3. την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 352,32 €, σε βάρος του Κ.Α. 
00.6111 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2017, για δαπάνες δικηγόρων, προκειµένου να 
καταβληθεί η αµοιβή της δικηγόρου Αθηνών κ. Μαριλένας Ι. Αλεξοπούλου (ΑΜ/∆ΣΑ 18.656), 
για παρασχεθείσες νοµικές υπηρεσίες, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται. 
 
Για την πληρωµή της δαπάνης έχει εκδοθεί η αριθµ. 1066/2018 ΠΑΥ, η οποία έχει 
καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆έσµευσης, ύψους τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο 
λεπτών (352,32 €) που αναλύεται σε: α) ποσού 332,32 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 
που αναλύεται για την αµοιβή της Παράστασης (134 €) καθώς και για το υπόµνηµα (134 €) 
κατά τη συζήτηση και συνολικά ποσό (134+134) 268 €, πλέον ποσού 64,32 € για ΦΠΑ, και β) 
ποσού 20€ για την λήψη αντιγράφων σηµειωµάτων των απόψεων αντιδίκων και των σχετικών 
εκ της δικογραφίας, και η ανωτέρω αµοιβή κρίνεται ως εύλογη, καθώς είναι η προβλεπόµενη 
από τον νόµο (προείσπραξη δικηγορικής αµοιβής ∆ΣΑ, Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-09-2013) 
και την τροποποίησή του µε το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/06-11-2013).  
 
Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθουν επ’ ονόµατι της δικαιούχου δικηγόρου προς 
είσπραξη. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 378/2018. 
 
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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