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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθ. 25ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως : 230 
 
Θέμα:  Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον Δικαστηρίων. 

 
Σήμερα την 07η  του μήνα  Δεκεμβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα με ώρα έναρξης στις 11:00 και  
ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ 

πρωτ.: 22469/03-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-

64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο 

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση 

αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών 

διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 

της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] 

την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων 

νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ  (8) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6.Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος) 

8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος  (τακτικό μέλος). 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Ο  Δημοτικός Σύμβουλος κ. - Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών συμμετείχαν 

(8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΥΣ4ΩΗ3-0ΓΕ



 

 

    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 7
ο  

 θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

κατόπιν της  από 02-12-2020 εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας, προτείνοντας την  έγκρισή της, όπως παρακάτω: 

 

   Η επί παγία αντιμισθία δικηγόρος του Δήμου Χαϊδαρίου έχει ασκήσει τρείς αγωγές κατά του Δήμου Χαϊδαρίου , με 

αντικείμενο διαφορές αποδοχών συνεπεία των μνημονιακών περικοπών. Συγκεκριμένα: 

 

1. Την από 27-12-2019 και με αριθμό κατάθεσης 115093/289/2019 , αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

, που επιδόθηκε στο Δήμο στις 30-12-2019, με αντικείμενο την αποζημίωση λόγω μη νόμιμης περικοπής της προσαύξησης 

20% επί των βασικών αποδοχών των δικηγόρων των Δήμων που τους είχε χορηγηθεί δυνάμει του άρθρου 21 παρ. 3 περ β) 

του Ν. 3274/2004. Δικάσιμος για τη συζήτηση της άνω αγωγής έχει οριστεί η 4-2-2020 ,μετά από αναβολή η 26-5-2020 και 

ήδη η 8-12-2020 με αριθμό πινακίου Μ -15 (αμοιβές). Το γραμμάτιο προείσπραξης για την παράσταση δικηγόρου και την 

κατάθεση προτάσεων ανέρχεται σε 273 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 65,52 € και συνολικά σε 338,52 € .  

 

2. Την από 27-12-2019 και με αριθμό κατάθεσης 103395/2104/2019 , αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών , που 

επιδόθηκε στο Δήμο στις 30-12-2019, με αντικείμενο την αποζημίωση λόγω μη νόμιμης περικοπής των επιδομάτων αδείας 

και εορτών. Δικάσιμος για τη συζήτηση της άνω αγωγής έχει οριστεί η 8-12-2020 , με αριθμό πινακίου ΕΡ -8 . Το γραμμάτιο 

προείσπραξης για την παράσταση δικηγόρου και την κατάθεση προτάσεων ανέρχεται σε 149 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 

35,76 € και συνολικά σε 184,76€ . 

 

3. Την από 27-12-2019 και με αριθμό κατάθεσης 103380/2103/2019 , αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών , που 

επιδόθηκε στο Δήμο στις 30-12-2019, με αντικείμενο την αποζημίωση ,λόγω κατάταξης της ενάγουσας στο 15
ο
 , αντί του 

17
ου

 μισθολογικού κλιμακίου παρά την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Δικάσιμος για τη συζήτηση της άνω αγωγής έχει 

οριστεί η 9-12-2020 , με αριθμό πινακίου ΕΡ -4 . Το γραμμάτιο προείσπραξης για την παράσταση δικηγόρου και την 

κατάθεση προτάσεων ανέρχεται σε 149 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 35,76 € και συνολικά σε 184,76€ . 

 

Μετά ταύτα, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος/ια  δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το Δήμο κατά τη συζήτηση των άνω 

τριών υποθέσεων κατά την ορισθείσα ή σε κάθε μετ’ αναβολήν ή κατόπιν προσδιορισμού οίκοθεν δικάσιμο, σύμφωνα με τη 

διάταξη της περ ιγ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).  

 

Για τη διεκπεραίωση καθεμίας εκ των άνω εργασιών απαιτείται εργασία τριών ωρών. Η ελάχιστη αποζημίωση για την 

ωριαία απασχόληση δικηγόρου σε δικαστικές ή εξωδικαστικές εργασίες ορίζεται στο  άρθρο 59  του Κώδικα Δικηγόρων 

(όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα I του Κώδικα σε  80 € /ώρα πλέον ΦΠΑ 24% . Ήτοι, συνολικά , για κάθε μία από 

τις ανωτέρω τρείς υποθέσεις η ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σε 80 € ανά ώρα επί 3ώρες = 240 € πλέον ΦΠΑ.  

 

Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος της Ο.Ε. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος- ενημέρωσε: Καθίσταται αναγκαία η λήψη της σχετικής 

απόφασης καθώς πρόκειται για προσωπικές υποθέσεις της με παγία έμμισθη εντολή δικηγόρου του Δήμου. Δέον να αναφερθεί 

ότι πρόκειται για την μοναδική δικηγόρο που υπηρετεί στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου επομένως ο ορισμός 

δικηγόρου κατατείνει στην εκπροσώπηση των συμφερόντων του Δήμου στις υπό κρίση υποθέσεις που άγονται ενώπιον των 

Δικαστηρίων.  Επιπροσθέτως: ο ορισμός αφορά την υπό 1 και 3 υπόθεση με βάση το εισηγητικό της Νομικής Υπηρεσίας, 

καθώς η υπόθεση 2 θα οριστεί σε νέα, κατόπιν αναβολής, δικάσιμο." 

 

Η  Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την  από 02-12-2020 εισήγησης της Νομικής 

Υπηρεσίας,,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και ως 

σήμερα  ισχύει. 

 

Ακολούθησε  η  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων , η  οποία έχει 

ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης,  Ελένη Μπέλα,  

Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα, Θεόδωρος Σπηλιόπουλος και Μιχάλης Σελέκος,  ψήφισαν 

υπέρ του θέματος.  

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα  
 

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο για να εκπροσωπήσει το Δήμο, κατά τη συζήτηση της υπό 1 και 3 υπόθεσης, με βάση το 

εισηγητικό της Νομικής Υπηρεσίας, κατά την ορισθείσα ή σε κάθε μετ’ αναβολήν ή κατόπιν προσδιορισμού οίκοθεν δικάσιμο, 

την Δικηγόρο Αθηνών κα Μαρία Παπαχαραλάμπου του Αποστόλου (ΑΜ ΔΣΑ 38146). σύμφωνα με τη διάταξη της περ ιγ της 

παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 

                                                                                                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                   (Υπογραφή)              (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  07-12-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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