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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:     20-02-2020 

       
     ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            
           Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:              3055 

        
                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 1ης/12-2-2020 συνεδριάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

        (Ορθή Επανάληψη  

ως προς το όνομα του Γραμματέως) 

   Αριθμ. Απoφ.  39/2020                                    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Λήψη απόφασης για 

καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων 
για το χειρισμό ζητημάτων 
ιδιαίτερης σημασίας για τα 

συμφέροντα του Δήμου, 
απαιτουμένων εξειδικευμένων 

γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 
1ιε΄, Ν.3852/2010). 

 
 
 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός 

Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 

έπειτα από την υπ’ αριθμόν 2282/07.02.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α’/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, εκφώνησε τον 

κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών (27) 

ευρέθησαν παρόντα (19). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, 2) Μπισιώτης Χρήστος 3) Δημητρίου 

Ευάγγελος, 4) Μαντάλα Καλή, 5) Αϊδινιώτης Ιωάννης, 6) Βαμποράκη Μελπομένη, 7) 

Κορωνιάς Νικόλαος, 8) Μαντάλα Μαρία, 9) Νέρας Ευάγγελος, 10) Πίντζου Ελισάβετ, 

11) Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, 12) Αδάμος Γεώργιος 13) Στρατουδάκης Ιωάννης, 
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14) Κοφινάς Κων/νος, 15) Πολίτης Ιωάννης, 16) Λαδά Γιαννούλα, 17) Δρίτσας 

Χρήστος, 18) Πανουργιάς Νικόλαος, 19) Συλλελόγλου Ανδρέας. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δράκου Δήμητρα, 2) Δρίτσας Δημήτριος, 3) Χρυσάφης Σταύρος, 

4) Γιαννάκης Γεώργιος, 5) Κουβέλης Αλέξανδρος, 6) Σταμπέλος Θεοφάνης, 7) 

Μπρίτσας Χρήστος, 8) Νάσσου Φωτεινή. 

Προ της εκφωνήσεως του 1ου θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κ.κ.Δράκου Δήμητρα, Μπρίτσας Χρήστος και Νάσσου Φωτεινή.  

Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος 

κ.Κουβέλης Αλέξανδρος.  

Προ της εκφωνήσεως του 21ου θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κ.κ. Συλλελόγλου Ανδρέας, Αδάμος Γεώργιος, Νάσσου Φωτεινή και Δράκου Δήμητρα. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.   

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

Και εισηγούμενη το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο, τις παρακάτω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής: 

Α) Η υπ’αρ.4/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίνει τις παρακάτω 

υποθέσεις: 

1) Να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Μαρκοπούλου ενώπιον 

του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών 

Μέτρων), κατά τη δικάσιμο της 30ης Δεκεμβρίου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή από 

ματαίωση δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η από 19.12.2019 με γενικό αριθμό 

κατάθεσης 112942/2019 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 14266/2019 Αίτηση, για τη 

χορήγηση προσωρινής διαταγής, που άσκησαν οι κ.κ. Τ.Ο. κ.λπ. (σύνολο 13) κατά 

του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, να συνομολογήσει τα πραγματικά περιστατικά 

της υπό κρίσης αίτησης κατ’ άρθρο 352 Κ.Πολ.Δ. και να αποδεχτεί την αίτηση αυτή 

στο σύνολό της σύμφωνα με το άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ, καθώς και να εκπονήσει και να 

καταθέσει, εφόσον κρίνει, σχετικό σημείωμα επί της υπόψη αιτήσεως χορήγησης 

προσωρινούς διαταγής, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 464/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨΩΛΝ-ΤΕΤ) με αρ. 

πρωτ. 21870/24.12.2019 Απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με 

την οποία ανατέθηκε η υπόθεση στον Δικηγόρο Αθηνών Μανουρά Ιωάννη, με Α.Μ. 

Δ.Σ.Α. 26989. Η αμοιβή του ανωτέρω Δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

καταθ. 21837/24.12.2019 έγγραφη προσφορά του, ανέρχεται σε ποσό 400 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ. 

2) Να προβεί στην εκπόνηση γνωμοδότησης, για την άσκηση ή μη 

Προσφυγής εκ μέρους του Δήμου Μαρκοπούλου, εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας, τόσο ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

(εντός προθεσμίας 15 ημερών), όσο και ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
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Αθηνών (εντός προθεσμίας 60 ημερών), για την ακύρωση, άλλως τροποποίησης της 

με ΑΠ 832998/16.12.2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη (με εντολή 

Περιφερειάρχη) Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, 

Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Κλιματικής Αλλαγής, Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος 

Π.Ε.Α.Α., με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 

Διοικητική Κύρωση (πρόστιμο) συνολικού ποσού 85.000 ευρώ, για παράβαση της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στη 

θέση Μερέντα, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 466/2019 

(ΑΔΑ: ΩΘΨΒΩΛΝ-79Α) με αρ. πρωτ. 21895/24.12.2019 Απόφαση του Δημάρχου 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την οποία ανατέθηκε η υπόθεση στη Δικηγόρο Πειραιώς 

Κρητσιώτη Ειρήνη, με Α.Μ. Δ.Σ.Π. 2768. Η αμοιβή της ανωτέρω Δικηγόρου, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. καταθ. 21880/24.12.2019 έγγραφη προσφορά της, 

ανέρχεται σε ποσό 300 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

3) Να προβεί στην εκπόνηση γνωμοδότησης, για την άσκηση ή μη 

Προσφυγής εκ μέρους του Δήμου Μαρκοπούλου, εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας, τόσο ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

(εντός προθεσμίας 15 ημερών), όσο και ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών (εντός προθεσμίας 60 ημερών), για την ακύρωση, άλλως τροποποίησης της 

με ΑΠ 845856/19.12.2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη (με εντολή 

Περιφερειάρχη) Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, 

Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Κλιματικής Αλλαγής, Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος 

Π.Ε.Α.Α., με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 

Διοικητική Κύρωση (πρόστιμο) συνολικού ποσού 30.000 ευρώ, για παράβαση της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας εξαιτίας της συνεχιζόμενης απόθεσης απορριμμάτων 

πέριξ του ΣΜΑ και της μη σωστής και της μη έγκαιρης αποκομιδής απορριμμάτων στο 

Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 467/2019 (ΑΔΑ: ΨΤΖΟΩΛΝ-

86Ξ) με αρ. πρωτ. 21898/24.12.2019 Απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας, με την οποία ανατέθηκε η υπόθεση στη Δικηγόρο Πειραιώς Κρητσιώτη 

Ειρήνη, με Α.Μ. Δ.Σ.Π. 2768. Η αμοιβή της ανωτέρω Δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. πρωτ. καταθ. 21881/24.12.2019 έγγραφη προσφορά της, ανέρχεται σε ποσό 

200 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

4) Να ασκήσει εκ μέρους του Δήμου Μαρκοπούλου, Προσφυγή ενώπιον 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατά της με ΑΠ 

832998/16.12.2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη (με εντολή Περιφερειάρχη) 

Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, Γεν. Δ/νσης 

Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
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Αλλαγής, Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Α.Α., 

εντός προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, με την οποία 

επιβλήθηκε σε βάρος του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Διοικητική Κύρωση 

(πρόστιμο) συνολικού ποσού 85.000 ευρώ, για παράβαση της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στη θέση Μερέντα, στο 

Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Μαρκοπούλου κατά τη συζήτηση της Προσφυγής, όποτε αυτή προσδιοριστεί να 

συζητηθεί και να καταθέσει σχετικό Υπόμνημα, καθώς επίσης, να ασκήσει εκ μέρους 

του Δήμου Μαρκοπούλου, Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

κατά της ως άνω με ΑΠ 832998/16.12.2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη (με 

εντολή Περιφερειάρχη) Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

Αττικής, Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & 

Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Α.Α, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την 

κοινοποίηση αυτής, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 468/2019 (ΑΔΑ: 6ΕΘΜΩΛΝ-Τ5Δ) με αρ. 

πρωτ. 22056/27.12.2019 Απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με 

την οποία ανατέθηκε η υπόθεση στον Δικηγόρο Αθηνών Μανουρά Ιωάννη, με Α.Μ. 

Δ.Σ.Α. 26989. Η αμοιβή του ανωτέρω Δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

καταθ. 21955/27.12.2019 έγγραφη προσφορά του, ανέρχεται σε ποσό 500 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ. 

5) Να ασκήσει εκ μέρους του Δήμου Μαρκοπούλου, Προσφυγή ενώπιον 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατά της με ΑΠ 

845856/19.12.2019 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη (με εντολή Περιφερειάρχη) 

Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας Αττικής, Γεν. Δ/νσης 

Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής 

Αλλαγής, Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Α.Α., 

εντός προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, με την οποία 

επιβλήθηκε σε βάρος του Δήμου Μαρκοπούλου, Διοικητική Κύρωση (πρόστιμο) 

συνολικού ποσού 30.000 ευρώ, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

εξαιτίας της συνεχιζόμενης απόθεσης απορριμμάτων πέριξ του ΣΜΑ και της μη σωστής 

και της μη έγκαιρης αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, να 

παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Μαρκοπούλου κατά τη συζήτηση της 

Προσφυγής, όποτε αυτή προσδιοριστεί να συζητηθεί και να καταθέσει σχετικό 

Υπόμνημα, καθώς επίσης, να ασκήσει εκ μέρους του Δήμου Μαρκοπούλου, Προσφυγή 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της ως άνω με ΑΠ 

845856/19.12.2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη (με εντολή Περιφερειάρχη) 

Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, Γεν. Δ/νσης 

Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
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Αλλαγής, Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Α.Α, 

εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίηση αυτής, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 

469/2019 (ΑΔΑ: ΨΞΦ7ΩΛΝ-ΩΚ6) με αρ. πρωτ. 22057/27.12.2019 Απόφαση του 

Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την οποία ανατέθηκε η υπόθεση στον 

Δικηγόρο Αθηνών Μανουρά Ιωάννη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26989. Η αμοιβή του ανωτέρω 

Δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. καταθ. 21956/27.12.2019 έγγραφη 

προσφορά του, ανέρχεται σε ποσό 500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

6) Να ασκήσει εκ μέρους του Δήμου Μαρκοπούλου, Προσφυγή ενώπιον 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της με ΑΠ 628697/14-10-19 Απόφασης 

του (με εντολή Περιφερειάρχη Αττικής) Αντιπεριφερειάρχη (τομέας Πολιτικής 

Προστασίας και Περιβάλλοντος), της Περιφέρειας Αττικής, Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης 

Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, 

Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Α.Α., η οποία 

παρελήφθη από το Δήμο την 31η Οκτωβρίου 2019, με αρ. πρωτ. καταθ. 

18064/31.10.2019, με την οποία επιβλήθηκε Διοικητική Κύρωση (πρόστιμο) σε βάρος 

του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικού ποσού 52.000 ευρώ, για παράβαση 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), 

στη θέση Μερέντα, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εντός προθεσμίας 60 ημερών 

από την κοινοποίηση αυτής, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 470/2019 (ΑΔΑ: Ψ7Β7ΩΛΝ-ΕΥ1) 

με αρ. πρωτ. 22058/27.12.2019 Απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 

με την οποία ανατέθηκε η υπόθεση στον Δικηγόρο Αθηνών Μανουρά Ιωάννη, με 

Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26989. Η αμοιβή του ανωτέρω Δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

πρωτ. καταθ. 21997/27.12.2019 έγγραφη προσφορά του, ανέρχεται σε ποσό 360 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

7) Να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία), κατά τη 

συζήτηση της από 26.09.2019 με ΓΑΚ 82582/2019 Ανακοπής, που άσκησε ο Δήμος 

Μαρκοπούλου κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Εταιρία Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.» (ΕΥΔΑΠ) και κατά της από 26.07.2019 

συνταχθείσας Εξώδικης Πρόσκλησης - Όχλησης της ανωτέρω ανώνυμης εταιρίας προς 

το Δήμο Μαρκοπούλου, καθώς και να υποβάλλει νομίμως προτάσεις, προσθήκη – 

αντίκρουση, προβάλλοντας όλους τους αναγκαίους ισχυρισμούς και προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα έγγραφα και δη για την ακύρωση της ενσωματωμένης στην άνω εξώδικη 

όχληση της από 16.09.2019 Ταμειακής Βεβαίωσης, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων 

βεβαιωμένων απαιτήσεων ύψους 1.608.908,16 ευρώ, που επιδόθηκε στο Δήμο την 

29η Ιουλίου 2019, καθώς επίσης, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη 

δικάσιμο της 15ης Ιανουαρίου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή από ματαίωση 

ΑΔΑ: 620ΑΩΛΝ-Ψ7Θ



6 

 

δικάσιμο, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η από 01.10.2019 Αίτηση Αναστολής με ΓΑΚ 

84459/2019, που άσκησε ο Δήμος Μαρκοπούλου κατά της ανώνυμης εταιρίας με την 

επωνυμία «Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.» (ΕΥΔΑΠ) και 

κατά της από 26.07.2019 συνταχθείσας Εξώδικης Πρόσκλησης - Όχλησης της 

ανωτέρω ανώνυμης εταιρίας προς το Δήμο Μαρκοπούλου, καθώς και να καταθέσει 

σχετικό σημείωμα, και δη για την αναστολή εκτέλεσης της ενσωματωμένης στην άνω 

εξώδικη όχληση της από 16.09.2019 Ταμειακής Βεβαίωσης, για την είσπραξη 

ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων απαιτήσεων ύψους 1.608.908,16 ευρώ, που επιδόθηκε 

στο Δήμο την 29η Ιουλίου 2019, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 471/2019 (ΑΔΑ: 6ΕΛΣΩΛΝ-

ΘΞΚ) με αρ. πρωτ. 22060/27.12.2019, σε ορθή επανάληψη, Απόφαση του 

Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την οποία ανατέθηκε η υπόθεση στον 

Δικηγόρο Αθηνών Μανουρά Ιωάννη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26989. Η αμοιβή του ανωτέρω 

Δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. καταθ. 22015/27.12.2019 έγγραφη 

προσφορά του, ανέρχεται σε ποσό 1.644,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, προκειμένου για την 

παράσταση κατά τη συζήτηση της από 26.09.2019 με ΓΑΚ 82582/2019 Ανακοπής και 

την κατάθεση προτάσεων και σε ποσό 236,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, προκειμένου για την 

παράσταση κατά τη συζήτηση της από 01.10.2019 με ΓΑΚ 84459/2019 Αίτησης 

Αναστολής και την κατάθεση σημειώματος, αμοιβές δηλαδή που ισούνται με την 

ελάχιστη αξία των αντιστοίχων γραμματίων προείσπραξης. 

8) Να προβεί στην εκπόνηση Υπομνήματος εγγράφων εξηγήσεων εκ 

μέρους του τέως Αντιδημάρχου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κου Σταμπέλου 

Θεοφάνη, στα πλαίσια διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον κ. Διοικητή του 

Αστυνομικού Τμήματος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, δυνάμει της από 09.09.2019 υπ’ 

αριθμ. ΑΔ2019/1020 Παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, για 

παράβαση του Ν.1650/1986, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 472/2019 (ΑΔΑ: Ω62ΥΩΛΝ-Ε33) 

με αρ. πρωτ. 22061/27.12.2019 Απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 

με την οποία ανατέθηκε η υπόθεση στον Δικηγόρο Αθηνών Μανουρά Ιωάννη, με 

Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26989. Η αμοιβή του ανωτέρω Δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

πρωτ. καταθ. 22047/27.12.2019 έγγραφη προσφορά του, ανέρχεται σε ποσό 200 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

Β) Η υπ’αρ.5/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίνει την παρακάτω 

υπόθεση: 

1) Να προβεί στη σύνταξη Υπομνημάτων εγγράφων εξηγήσεων εκ μέρους του 

τέως Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κου Μεθενίτη Σωτηρίου και του τέως 

Αντιδημάρχου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κου Μεθενίτη Βασιλείου, στα 

πλαίσια διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από το Αστυνομικό Τμήμα Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Ε2019/2034 Παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών Αθηνών. ελήφθη η υπ’ αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: 64Ω2ΩΛΝ-ΛΞΝ) με αρ. 
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πρωτ. 1624/29.01.2020 Απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την 

οποία ανατέθηκε η υπόθεση στη Δικηγόρο Αθηνών Καβασακάλη Μαρία, με Α.Μ. 

Δ.Σ.Α. 21516. Η αμοιβή της ανωτέρω Δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

καταθ. 1593/28.01.2020 έγγραφη προσφορά της, ανέρχεται σε ποσό 1.200 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ. 

Γ) Η υπ’αρ.8/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίνει τις παρακάτω 

υποθέσεις: 

1) Να προβεί στη σύνταξη έκθεσης με τις απόψεις του Δήμου Μαρκοπούλου, 

επί της από 10.01.2020 με αρ. εισαγωγής ΑΝ19/10.01.2020 Αίτησης Αναστολής, με 

αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως, που άσκησε ο κ. Π.Α 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο), κατά του 

Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και κατά των ταμειακών βεβαιώσεων ποσού 

4.837.723,94 ευρώ και ποσού 1.209.430,99 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε πρόστιμα 

ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυθαίρετων κατασκευών, τα οποία επιβλήθηκαν στον 

ανωτέρω με την από 10.04.2018 Έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Μαρκοπούλου 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο), κατά τη 

συζήτηση του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής επί της ως άνω αιτήσεως, 

να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Μαρκοπούλου ενώπιον του ως άνω 

Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί και σε κάθε μετ’ αναβολή ή από 

ματαίωση δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση αναστολής, καθώς και να 

εκπονήσει και να καταθέσει το σχετικό υπόμνημα επί της υποθέσεως, ελήφθη η υπ’ 

αριθμ. 17/2020 (ΑΔΑ: ΩΖΞΕΩΛΝ-0ΧΘ) με αρ. πρωτ. 1058/21.01.2020 Απόφαση 

του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την οποία ανατέθηκε η υπόθεση στη 

Δικηγόρο Αθηνών Τσικίνη Άννα - Μαρία, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 18932. Η αμοιβή της 

ανωτέρω Δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. καταθ. 1052/21.01.2020 

έγγραφη προσφορά της, ανέρχεται σε ποσό 500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

2) Να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Μαρκοπούλου ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών – Περιουσιακών 

Διαφορών), κατά τη δικάσιμο της 27ης Ιανουαρίου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή 

από ματαίωση δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η από 10.12.2019 με γενικό αριθμό 

κατάθεσης 111690/2019 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 2952/2019 Αγωγή, που 

άσκησαν οι κ.κ. Α.Π. κ.λπ. (σύνολο 20) κατά του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 

καθώς και να εκπονήσει και να καταθέσει σχετικό Υπόμνημα, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 

18/2020 (ΑΔΑ: Ω8ΕΨΩΛΝ-12Ξ) με αρ. πρωτ. 1097/21.01.2020 Απόφαση του 

Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την οποία ανατέθηκε η υπόθεση στον 

Δικηγόρο Αθηνών Ταμπάκο Εντόν, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 31060. Η αμοιβή του ανωτέρω 
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Δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. καταθ. 1056/21.01.2020 έγγραφη 

προσφορά του, ανέρχεται σε ποσό 720 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

Δ) Η υπ’αρ.11/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίνει τις παρακάτω 

υποθέσεις: 

1) Να ασκήσει εκ μέρους του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Προσφυγή 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της με ΑΠ 743026/19.11.2019 

Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Αττικής, Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & 

Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Α.Α., η οποία επιδόθηκε στο Δήμο την 3η 

Δεκεμβρίου 2019, με αρ. πρωτ. καταθ. 20159/03.12.2019, με την οποία επιβλήθηκε 

σε βάρος του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Διοικητική Κύρωση (πρόστιμο) ύψους 

20.000 ευρώ, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την μη ορθή 

διαδικασία αποκομιδής αποβλήτων υγειονομικής φύσης και κλαδεμάτων σε διάφορα 

σημεία στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εντός 

προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίηση αυτής, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 28/2020 

(ΑΔΑ: 6ΝΙΖΩΛΝ-Ο1Π) με αρ. πρωτ. 1780/31.01.2020 Απόφαση του Δημάρχου 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την οποία ανατέθηκε η υπόθεση στον Δικηγόρο Αθηνών 

Μανουρά Ιωάννη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26989. Η αμοιβή του ανωτέρω Δικηγόρου, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. καταθ. 1777/31.01.2020 έγγραφη προσφορά του, 

ανέρχεται σε ποσό 380 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

2) Να προβεί στη σύνταξη Υπομνημάτων εγγράφων εξηγήσεων εκ μέρους του 

τέως Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κου Μεθενίτη Σωτηρίου και του τέως 

Αντιδημάρχου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κου Μεθενίτη Βασιλείου, στα 

πλαίσια διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης εκ της Πταισματοδίκου Κρωπίας, κατόπιν 

της με Α.Β.Μ. ΓΠ17/68 Παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ελήφθη η 

υπ’ αριθμ. 32/2020 (ΑΔΑ: ΩΚ4ΖΩΛΝ-ΙΙΩ) με αρ. πρωτ. 1858/31.01.2020 Απόφαση 

του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την οποία ανατέθηκε η υπόθεση στη 

Δικηγόρο Αθηνών Κιμπεζή Κωνσταντίνα, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 13566. Η αμοιβή της 

ανωτέρω Δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. καταθ. 1845/31.01.2020 

έγγραφη προσφορά της, ανέρχεται σε ποσό 1.200 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

3) Να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Μαρκοπούλου ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας (Τμήμα Γ’), κατά 

τη δικάσιμο της 5ης Φεβρουαρίου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή από ματαίωση 

δικάσιμο, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η από 30.05.2019 με αριθμό καταχ. 

ΑΚ1424/23.09.2019 Αίτηση ακύρωσης, που άσκησε ο κ. Θ.Δ. για την ατομική 

επιχείρηση με την επωνυμία «Apollo Airport Parking» και η κα Δ.Β. για την ατομική 

επιχείρηση με την επωνυμία «Mega Air Parking» κατά του Δήμου Μαρκοπούλου 
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Μεσογαίας, καθώς και να προβεί στην εκπόνηση και υποβολή εκ μέρους του Δήμου 

ενώπιον του υπόψη Δικαστηρίου του σχετικού Υπομνήματος, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 

36/2020 (ΑΔΑ: ΨΥ7ΟΩΛΝ-ΨΩΜ) με αρ. πρωτ. 1925/03.02.2020 Απόφαση του 

Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την οποία ανατέθηκε η υπόθεση στη 

Δικηγόρο Αθηνών Άννα – Μαρία Π. Τσικίνη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 18932. Η αμοιβή της 

ανωτέρω Δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. καταθ. 1915/03.02.2020 

έγγραφη προσφορά της, ανέρχεται σε ποσό 500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

Ε) Η υπ’αρ.13/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίνει τις παρακάτω 

υποθέσεις: 

1) Να προβεί στη σύνταξη της έκθεσης με τις απόψεις του Δήμου 

Μαρκοπούλου επί της υπ’ αριθμ. 75627/13 Προσφυγής, που άσκησε η κ. Μ. κατά της 

Ελλάδος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(Ε.Δ.Δ.Α.), ελήφθη η υπ’ αριθμ. 39/2020 (ΑΔΑ: 6Ρ9ΤΩΛΝ-ΚΥΝ) με αρ. πρωτ. 

2086/05.02.2020 Απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την οποία 

ανατέθηκε η υπόθεση στη Δικηγόρο Αθηνών Άννα – Μαρία Π. Τσικίνη, με Α.Μ. 

Δ.Σ.Α. 18932. Η αμοιβή της ανωτέρω Δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

καταθ. 2067/05.02.2020 έγγραφη προσφορά της, ανέρχεται σε ποσό 500 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ. 

2) Να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει την πρώην Δημοτική Σύμβουλο 

του Δήμου Μαρκοπούλου, κα Μπίλιω Δρίτσα, ενώπιον του Δ’ Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 10ης Φεβρουαρίου 2020 και σε κάθε 

μετ’ αναβολή ή από ματαίωση δικάσιμο, οπότε πρόκειται να συζητηθεί το υπ’ αριθμ. 

Δ17/1942 Κλητήριο Θέσπισμα της κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, ελήφθη 

η υπ’ αριθμ. 41/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΑ2ΩΛΝ-Φ9Γ) με αρ. πρωτ. 2192/06.02.2020 

Απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την οποία ανατέθηκε η 

υπόθεση στον Δικηγόρο Αθηνών Κοντονάσιο Σωτήριο, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 9855. Η 

αμοιβή του ανωτέρω Δικηγόρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. καταθ. 

2191/06.02.2020 έγγραφη προσφορά του, ανέρχεται σε ποσό 900 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

Οι ανωτέρω εντολές και πληρεξουσιότητες δόθηκαν ενόψει αφενός της 

μεγάλης σημασίας των υποθέσεων για τα συμφέροντα του Δήμου και, αφετέρου, της 

ιδιαίτερης γνώσης και εμπειρίας των ως άνω Δικηγόρων στα αντικείμενα αυτά.  

Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται θετικά ως προς τα ποσά των αμοιβών των 

πληρεξουσίων Δικηγόρων που αναγράφονται σε κάθε μία εκ των ανωτέρω αποφάσεων 

Δημάρχου. Την απόφαση σχετικά με το ύψος των αμοιβών των ανωτέρω Δικηγόρων θα 

τη λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η δαπάνη αμοιβής των Δικηγόρων θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 00.6111 του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων» μετά από σχετική αναμόρφωση. 
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Το λόγο έλαβε η επικεφαλής της παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ» κα 

ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ, η οποία δήλωσε τα εξής: «…Η δημοτική μας παράταξη θα συναινεί 

δια της ψήφου της, στην ανάθεση υποθέσεων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 

του σε εξωτερικούς συνεργάτες δικηγόρους, ως και στις εύλογες αμοιβές αυτών, μέχρι 

την 31/01/2020. Έκτοτε δεν θα συναινεί διότι θεωρούμε επιτακτική ανάγκη για τον 

Δήμο Μαρκοπούλου την πλήρωση θέσης δικηγόρου μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Η καταληκτική ημερομηνία έχει τεθεί για να δοθεί χρόνος στις 

Υπηρεσίες του Δήμου να επισπεύσουν και να ολοκληρώσουν τις σχετικές νόμιμες 

ενέργειες. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν οι υπερβολικές δαπάνες για 

δικηγορικές αμοιβές, οι οποίες είχαν παρατηρηθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν και θα 

διασφαλίζεται η νομιμότητα των διοικητικών πράξεων. Αντικείμενο της απασχόλησης 

του δικηγόρου του Δήμου θα είναι η επεξεργασία και ο χειρισμός των  υποθέσεων, οι 

οποίες θα του ανατίθενται σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τις 

κείμενες διατάξεις, για τη νομική υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου 

Μαρκοπούλου και των Ν.Π.Δ.Δ., η εκπροσώπησή τους ενώπιον των Δικαστηρίων ή 

άλλων αρχών, η νομική υποστήριξη των υπαλλήλων και των οργάνων του Δήμου, 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η νομική υποστήριξή των υπηρεσιών του 

Δήμου. Εύλογο ότι θα παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του 

Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, εφόσον αυτό ζητηθεί. Για υποθέσεις μείζονος 

σημασίας που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, θα μπορεί να δίδεται 

εντολή σε εξωτερικό συνεργάτη δικηγόρο. Δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μας 

είναι πρόθυμοι να συνδράμουν, αμισθί ασφαλώς, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 

για την σύνταξη προσχεδίου της σχετικής προκηρύξεως, εφόσον αυτό τους ζητηθεί. 

Ως εκ τούτου και παραμένοντας συνεπείς στα ανωτέρω, θα ψηφίσουμε όσες 

Αποφάσεις Δημάρχου είχαν ληφθεί μέχρι και περί την 31-1-2020…». 

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

           Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη την 

παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006, την περίπτωση ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 

72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), την 

Ελ.Συν. Τμ. Μείζονος-Επταμελούς σύνθεσης απόφαση 3411/2014, τις υπ΄αριθμ. 4, 5, 

8, 11 & 13/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί προσλήψεως δικηγόρων, 

τις υποβαλλόμενες οικονομικές προσφορές και το γεγονός ότι οι εν λόγω υποθέσεις 

έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη 

γνώση και εμπειρία  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Α) Σχετικά με την υπ’αρ. 4/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: 

1. Καθορίζει την αμοιβή του Δικηγόρου Αθηνών Μανουρά Ιωάννη του Βασιλείου, 

με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26989, που εδρεύει στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, 38ο χλμ. Λεωφ. 

Πόρτο Ράφτη, στον οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση 

ο χειρισμός της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης το ποσόν των 

400 €, πλέον ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή προτείνει), αμοιβή 

η οποία θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / δικονομικών 

προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης. 

2. Καθορίζει την αμοιβή της Δικηγόρου Πειραιώς Κρητσιώτη Ειρήνης του 

Νικολάου, με Α.Μ. Δ.Σ.Π. 2768, που εδρεύει στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός 

Θάλειας, στην οποία ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση ο 

χειρισμός της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης το ποσόν των 300 

€, πλέον ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή προτείνει), αμοιβή η 

οποία θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / δικονομικών 

προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης. 

3. Καθορίζει την αμοιβή της Δικηγόρου Πειραιώς Κρητσιώτη Ειρήνης του 

Νικολάου, με Α.Μ. Δ.Σ.Π. 2768, που εδρεύει στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός 

Θάλειας, στην οποία ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση ο 

χειρισμός της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης το ποσόν των 200 

€, πλέον ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή προτείνει), αμοιβή η 

οποία θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / δικονομικών 

προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης. 

4. Καθορίζει την αμοιβή του Δικηγόρου Αθηνών Μανουρά Ιωάννη του Βασιλείου, 

με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26989, που εδρεύει στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, 38ο χλμ. Λεωφ. 

Πόρτο Ράφτη, στον οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση 

ο χειρισμός της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης το ποσόν των 

500 €, πλέον ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή προτείνει), αμοιβή 

η οποία θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / δικονομικών 

προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης. 

5. Καθορίζει την αμοιβή του Δικηγόρου Αθηνών Μανουρά Ιωάννη του Βασιλείου, 

με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26989, που εδρεύει στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, 38ο χλμ. Λεωφ. 

Πόρτο Ράφτη, στον οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση 

ο χειρισμός της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης  
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6. το ποσόν των 500 €, πλέον ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή 

προτείνει), αμοιβή η οποία θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / 

δικονομικών προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης. 

7. Καθορίζει την αμοιβή του Δικηγόρου Αθηνών Μανουρά Ιωάννη του Βασιλείου, 

με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26989, που εδρεύει στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, 38ο χλμ. Λεωφ. 

Πόρτο Ράφτη, στον οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση 

ο χειρισμός της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης το ποσόν των 

360 €, πλέον ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή προτείνει), αμοιβή 

η οποία θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / δικονομικών 

προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης. 

8. Καθορίζει την αμοιβή του Δικηγόρου Αθηνών Μανουρά Ιωάννη του Βασιλείου, 

με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26989, που εδρεύει στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, 38ο χλμ. Λεωφ. 

Πόρτο Ράφτη, στον οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση 

ο χειρισμός των ως εις την εισήγηση περιγραφόμενων υποθέσεων το συνολικό 

ποσόν των 1.880 €, πλέον ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή 

προτείνει), αμοιβή η οποία θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / 

δικονομικών προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης. 

9. Καθορίζει την αμοιβή του Δικηγόρου Αθηνών Μανουρά Ιωάννη του Βασιλείου, 

με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26989, που εδρεύει στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, 38ο χλμ. Λεωφ. 

Πόρτο Ράφτη, στον οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση 

ο χειρισμός της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης το ποσόν των 

200 €, πλέον ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή προτείνει), αμοιβή 

η οποία θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / δικονομικών 

προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης. 

Β) Σχετικά με την υπ’αρ. 5/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: 

1. Καθορίζει την αμοιβή της Δικηγόρου Αθηνών Καβασακάλη Μαρίας του 

Σωτηρίου, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 21516, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, οδός 

Δ. Ν. Αλλαγιάννη αρ.3, στην οποία ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ 

εξαίρεση ο χειρισμός της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης το ποσόν 

των 1.200 €, πλέον ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή προτείνει), 

αμοιβή η οποία θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / δικονομικών 

προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης. 

Γ) Σχετικά με την υπ’αρ. 8/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: 

1.  Καθορίζει την αμοιβή της Δικηγόρου Αθηνών Άννα – Μαρίας Π. Τσικίνη, με 

Α.Μ. Δ.Σ.Α. 18932, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Καραολή Δημητρίου αρ. 48, 
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στην οποία ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση ο χειρισμός 

της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης το ποσόν των 500 €, πλέον 

ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή προτείνει), αμοιβή η οποία  

     θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / δικονομικών προβλημάτων που 

χρήζουν αντιμετώπισης.  

2.  Καθορίζει την αμοιβή του Δικηγόρου Αθηνών Ταμπάκου Εντόν του Χρήστου, με 

Α.Μ. Δ.Σ.Α. 31060, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου Β’ 

αρ. 52, στον οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση ο 

χειρισμός της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης το ποσόν των 720 

€, πλέον ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή προτείνει), αμοιβή η 

οποία θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / δικονομικών προβλημάτων 

που χρήζουν αντιμετώπισης. 

Δ) Σχετικά με την υπ’αρ. 11/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: 

1. Καθορίζει την αμοιβή του Δικηγόρου Αθηνών Μανουρά Ιωάννη του Βασιλείου, 

με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26989, που εδρεύει στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, 38ο χλμ. Λεωφ. 

Πόρτο Ράφτη, στον οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση 

ο χειρισμός της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης το ποσόν των 

380 €, πλέον ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή προτείνει), αμοιβή η 

οποία θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / δικονομικών προβλημάτων 

που χρήζουν αντιμετώπισης. 

2. Καθορίζει την αμοιβή της Δικηγόρου Αθηνών Κιμπεζή Κωνσταντίνας, με Α.Μ. 

Δ.Σ.Α. 13566, κάτοικο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Π. Παπασιδέρη αρ. 

1, στην οποία ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση ο χειρισμός 

της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης το ποσόν των 1.200,00€, 

πλέον ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή προτείνει), αμοιβή η οποία 

θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / δικονομικών προβλημάτων που 

χρήζουν αντιμετώπισης. 

3. Καθορίζει την αμοιβή της Δικηγόρου Αθηνών Άννα – Μαρίας Π. Τσικίνη, με 

Α.Μ. Δ.Σ.Α. 18932, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Καραολή Δημητρίου αρ. 48, 

στην οποία ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση ο χειρισμός 

της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης το ποσόν των 500 €, πλέον 

ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή προτείνει), αμοιβή η οποία 

θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / δικονομικών προβλημάτων που 

χρήζουν αντιμετώπισης.  

Ε)  Σχετικά με την υπ’αρ. 13/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: 

1.  Καθορίζει την αμοιβή της Δικηγόρου Αθηνών Άννα – Μαρίας Π. Τσικίνη, με 

Α.Μ. Δ.Σ.Α. 18932, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Καραολή Δημητρίου αρ. 48, 

στην οποία ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση ο χειρισμός 
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της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης το ποσόν των 500 €, πλέον 

ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή προτείνει), αμοιβή η οποία 

θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / δικονομικών προβλημάτων που 

χρήζουν αντιμετώπισης.  

2.  Καθορίζει την αμοιβή του Δικηγόρου Αθηνών Κοντονάσιο Σωτήριο, με Α.Μ. 

Δ.Σ.Α. 9855, στον οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση ο 

χειρισμός της ως εις την εισήγηση περιγραφόμενης υπόθεσης το ποσόν των 900 

€, πλέον ΦΠΑ (ως και παρομοίως η Οικονομική Επιτροπή προτείνει), αμοιβή η 

οποία θεωρείται εύλογη λόγω των σύνθετων νομικών / δικονομικών προβλημάτων 

που χρήζουν αντιμετώπισης. 

     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  39/2020. 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  

 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
          ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ 

 

 

ΔΗΜΗ 

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ    
           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        
  ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
  ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
  ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
  ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
  ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
  ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
         ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
   
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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