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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.3/11-02-2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης 035/2020
Περίληψη
Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 08/01/2020 αγωγής
(Γ.Α.Κ. 1160/2020) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Στα Σπάτα σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ.: 3962/24-01-2020 γραπτή πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ.
Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν
αρχικά παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
Παρόντες
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Καμία.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Οι διατάξεις της παρ.1 περίπτ. ιζ’, ιη’ και περίπτ. ιθ’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019) ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή:
«Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά» 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 δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι,
με μηνιαία αντιμισθία…».
Επιδόθηκε στον Δήμο η από 08/01/2020 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
του κ. Μ. Γ. του Ι. κατά του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την από
8/1/2020 Έκθεση κατάθεσης δικογράφου με Γ.Α.Κ. 1160/2020 και ΑΚΔ 32/2020 ορίζει ημερομηνία
συζήτησης της από 8/1/2020 αγωγής την 25/02/2020 ημέρα Τρίτη.
Παρακαλούμε να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου για να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της από
08/01/2020 αγωγής (Γ.Α.Κ. 1160/2020 και ΑΚΔ 32/2020) του κ. Μ. Γ. του Ι. στις 25/02/2020 και σε κάθε
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μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. Επίσης να χειριστεί εν γένει την υπόθεση προβαίνοντας σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την διασφάλιση και προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου καθώς και
αντίγραφο από τις κατατεθειμένες προτάσεις ή υπόμνημα να κοινοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου και να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και την δημοσίευση των εκδοθησομένων
αποφάσεων του δικαστηρίου προκειμένου άμεσα να τις γνωστοποιήσει στον Δήμο και να γνωμοδοτήσει
για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και μέσων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3994/7-02-2020
έγγραφο του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Αγγούρια Αλέξανδρο με Α.Μ.37217 Δ.Σ.Α. προκειμένου να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την
συζήτηση της από 08/01/2020 αγωγής (Γ.Α.Κ. 1160/2020 και ΑΚΔ 32/2020) του κ. Μ. Γ. του Ι. στις
25/02/2020 και σε κάθε μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. Επίσης να χειριστεί εν γένει την υπόθεση
προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διασφάλιση και προάσπιση των συμφερόντων
του Δήμου καθώς και αντίγραφο από τις κατατεθειμένες προτάσεις ή υπόμνημα να κοινοποιήσει στην
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και την δημοσίευση των
εκδοθησομένων αποφάσεων του δικαστηρίου προκειμένου άμεσα να τις γνωστοποιήσει στον Δήμο και να
γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και μέσων.
Η ως άνω εντολή και πληρεξουσιότητα παρέχεται στον ανωτέρω δικηγόρο λόγω της αδυναμίας του
μοναδικού έμμισθου δικηγόρου του Δήμου να εκπροσωπήσει την συγκεκριμένη υπόθεση, λόγω φόρτου
εργασίας.
Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου καθορίζεται στο χρηματικό ποσό των 252,96 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Α.Α.Υ. Β-209/2020), όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4205/2013).
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 035/2020.
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4.Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
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