
          

                                            
                                              
 
                                                   Αγία Παρασκευή  29.05.2018
                                                   Αρ.πρωτ.: -  989 -

             
                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  12/2018 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  95/ 2018              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  25/05/2018, ημέρα  της  εβδομάδας  Παρασκευή  και  ώρα  15:30
συνήλθε  σε   τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ύστερα  από  την  με  αριθ.πρωτ.:  943/
21.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Παπαμιχαήλ Σωτήρη που επιδόθηκε σε κάθε ένα
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν
παρόντα -9-  αρχίζει η συνεδρίαση:
              Παρόντες                               Απόντες

     Παπαμιχαήλ Σωτήρης                                                               Βαλασιάδης Δημήτριος
      Σερκεδάκης Αριστοτέλης                                                         Αθανασούλης Κων/νος
      Μπονάρου Αργυρώ                                                                  Κρητικίδης Κων/νος
      Χριστοφοράτου Δήμητρα                                                        Γουργούλης Ιωάννης                             
      Παπασπύρος Σπύρος                                                                Ζορμπάς Βασίλειος
      Θανόπουλος Αθανάσιος                                                          Μουστόγιαννης Αλέξανδρος 
      Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                                   
      Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)                                                                                                                                   
      Ρίζκ-Καρακατσάνη Μαρία (αναπλ.) 
                                                                                                                                                  

  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του  9ου θέματος Η.Δ.,  προσήλθε ο κ. Αθανασούλης Κων/νος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“Λήψη απόφασης για ανάθεση  σε εξωτερικό

δικηγόρο αγωγής κατά του Οργανισμού
(Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου-Διαδικασία

Περιουσιακών Διαφορών) υπαλλήλων του
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και δέσμευση σχετικής πίστωσης”
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Επί του 3ου Θέματος Η.Δ.
                                                                              
ΘΕΜΑ:  «Λήψη απόφασης για ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο, αγωγής κατά του Οργανισμού

(Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου-Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) υπαλλήλων του
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και δέσμευση σχετικής πίστωσης».    

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται: 
Έχοντας υπ’ όψη:
α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
γ) Το άρθρο 66 και 68 του Ν.4013/11
δ) Το άρθρο 11  του Ν.4270/14
ε) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05-08-2016) περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
ζ) Τα άρθρα 75 και 158 του Ν.3463/06
η)  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2017.
θ) Την  ανάγκη  για  την  παροχή  υπηρεσιών  δικηγόρου  για  τον  χειρισμό  της  αγωγής  κατά  του
Οργανισμού  (Ειρηνοδικείο  Χαλανδρίου-Διαδικασία  Περιουσιακών  Διαφορών)  υπαλλήλων  του
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και δέσμευση σχετικής πίστωσης.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, για τον χειρισμό των 
δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων του Δήμου και των ν.π.δ.δ. αυτού, έχουν συσταθεί 
τέσσερις οργανικές θέσεις δικηγόρων επί παγία αντιμισθία, δύο εκ των οποίων παραμένουν 
κενές και εκ των λοιπών δύο θέσεων δικηγόρων, ο ένας τελεί σε αναστολή κι η δεύτερη σε άδεια
λοχείας. Εξάλλου, ο όγκος των υποθέσεων του Δήμου που απαιτούν νομικό χειρισμό αυξάνεται, 
λόγω και των αυξημένων αρμοδιοτήτων που έχουν αναλάβει οι Ο.Τ.Α. μετά το πρόγραμμα 
Καλλικράτη, με αποτέλεσμα η Νομική Υπηρεσία να μην μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς, 
πολλές δε εξ αυτών έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Οργανισμού και απαιτούν 
εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Ως εκ τούτου, για την αρτιότερη προάσπιση των συμφερόντων 
του,  θα πρέπει να συνεργαστεί με δικηγόρο εκτός Δήμου, που θα μπορεί να ανταποκριθεί στο 
χειρισμό τέτοιων υποθέσεων. 
Το δικηγορικό γραφείο “ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ” διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό 
υποθέσεων που αφορούν ΟΤΑ και έχει την εξειδικευμένη γνώση και το ικανό επιστημονικό 
δυναμικό για τη διεκπεραίωση νομικών ζητημάτων, ιδιαίτερα σημαντικών για τα συμφέροντα 
του ΠΑΟΔΑΠ. 

Κατόπιν αυτών, εισηγούμαστε όπως ο Οργανισμός συνεργαστεί με το δικηγορικό γραφείο 
“ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ”με ΑΦΜ.:074597797, Δ.Ο.Υ.: Α΄ ΑΘΗΝΑΣ, Διεύθυνση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 63, 
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ΑΘΗΝΑ, και την ανάθεση σε αυτό του χειρισμού της  αγωγής κατά του Οργανισμού (Ειρηνοδικείο
Χαλανδρίου-Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών)  υπαλλήλων του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.. 
Η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου καθορίζεται ανά περίπτωση σύμφωνα με το αρ.281 του 
Κώδικα Δήμων (ν.3463/2006) και τον Κώδικα περί Δικηγόρων.  
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών
του Νομικού μας Προσώπου για την  «Λήψη απόφασης για ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο, 
αγωγής κατά του Οργανισμού (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου-Διαδικασία Περιουσιακών 
Διαφορών)  υπαλλήλων του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και δέσμευση σχετικής πίστωσης»,  εισηγούμαστε 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο :

Την έγκριση της ανάθεσης  στο δικηγορικό γραφείο “ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ” για την 

αγωγή κατά του Οργανισμού (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου-Διαδικασία Περιουσιακών 
Διαφορών)  υπαλλήλων του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  και δέσμευση σχετικής πίστωσης.

Η δαπάνη που απαιτείται για την  την  παροχή υπηρεσιών δικηγόρου για το χειρισμό της
αγωγής  κατά  του  Οργανισμού  (Ειρηνοδικείο  Χαλανδρίου-Διαδικασία  Περιουσιακών
Διαφορών)   υπαλλήλων  του  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,  στο  δικηγορικό  γραφείο   “ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Σ.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ”,  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  400,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%,  έχει δε δεσμευτεί στoν ΚΑΔ-00.6111.02     (με  τίτλο:  Αμοιβές  Νομικών  και
Συμβολαιογράφων».  , του εκτελούμενου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  του
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ:

Περιγραφή της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας:
  

CPV 79111000-5   

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού οικονομικού έτους 2018 
και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Δ.  00.6111.02 «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων». 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Ν.Π.Δ.Δ.  οικονομικού  έτους  2018,  ύψους 400,00  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Δ  00.6111.02.  
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Φορέας χρηματοδότησης :
Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Ν.Π. 

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16

Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία :
1) Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 

273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.

13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

6) Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10.
      7.  Την  υπ’ αριθ.  30/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1.  Εγκρίνει την δαπάνη που απαιτείται για την  την  παροχή υπηρεσιών δικηγόρου για το 
χειρισμό της αγωγής κατά του Οργανισμού (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου-Διαδικασία 
Περιουσιακών Διαφορών)  υπαλλήλων του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,  η οποία ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των 400,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  έχει δε δεσμευτεί στoν ΚΑΔ-
00.6111.02     (με τίτλο: Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων». , του εκτελούμενου 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στην παρούσα εισήγηση.

2. Αναθέτει στο δικηγορικό γραφείο  “ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ”,με ΑΦΜ.:074597797, Δ.Ο.Υ.: 
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ, Διεύθυνση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 63, ΑΘΗΝΑ, την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών του χειρισμού 
της  αγωγής κατά του Οργανισμού (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου-Διαδικασία Περιουσιακών 
Διαφορών)  υπαλλήλων του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

ΑΔΑ: ΩΒΥΘΟΛΘΒ-Κ57



       

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 95 /2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Τα Μέλη
              Παπαμιχαήλ Σωτήρης                       Σερκεδάκης Αριστοτέλης, Μπονάρου Αργ., 
                                                                            Χριστοφοράτου Δήμ., Παπασπύρος Σπ.,
                                                                            Θανόπουλος Αθαν.,  Κανιώρης Νικ., 
                                                                            Ρίζκ-Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.), Γυφτέας Δημ.(αναπλ.), 
                                                                           

                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 
      το αρχείο μας.
      Αγία Παρασκευή.............................................   
                                Η Γραμματέας
                      

                           Μπακιρτζή Καλλιόπη
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