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      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                             
       ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ    Αξηζκόο Απόθαζεο :106 /2022 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 20εο/2022  πλεδξίαζεο ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο -Μεζάλσλ 
 

ΘΔΜΑ : «Έγκριση της σπ αριθ. 258/22  απόυασης της Ο.Ε.» 

 
ήκεξα ηελ 23ε επηεκβξίνπ  2022 εκέξα Παξαζθεπή  θαη από ώξα 21:00 έσο 23.30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρύεη  θαη θαηόπηλ ηεο έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. ππ’ αξηζκ.20/2022 θαη Αξ. 
Πξση.: 4862/ 19-09-20022,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)  
 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 13, 
σο θάησζη 
 
 Α. ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ       
1. Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2. Μέιινπ Μαξία, 3. Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4. Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία, 
5. Λίηζαο Κσλ/λνο, 6. νύριαο σηήξηνο, 7. Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο, 8. Λαδάξνπ Κσλ/λνο, 9. Κεξακίδαο 
Γεώξγηνο, 10. Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια, 11. Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,12. Καξλέδεο ππξίδσλ 
(πξνζήιζε ζην 2

ν
 ζέκα ΖΜ/Γ),13.Αζαλαζίνπ άββαο (Ο θ. Αζαλαζίνπ άββαο δήισζε παξώλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απνρώξεζε πξηλ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο) 
 
ΑΠΟΝΣΔ 
1. Θενδσξνπνύινπ νθία, 2. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο, 3. Αλδξένπ Υξπζνύια, 4. Παληειήο Βαζίιεηνο, 
5.Μέιινο Ησάλλεο, 6. Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 7. ακπάλεο  Γεκήηξηνο, 8. νύρια ηπιηαλή. 
 
Β. ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πνιιάιεο Υξ. ππξίδσλ, Παξώλ. 
 
Γ. ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ: 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  Οπδείο 
ΑΠΟΝΣΔ:  1. Κνηδηάο ηακάηηνο (Κ.Σαθηηθνύπνιεο), 2.  Μνύγηνπ Μαξία  (Κ. Άλσ Φαλαξίνπ), 3. Υαηδίλαο 
Γεώξγηνο  (Κ.Μεγαινρσξίνπ), 4. Λαδάξνπ Διεπζέξηνο (Κ.Λνπηξνπόιεσο),  5. Παπιήο Ησζήθ  (Κ. Κπςέιεο), 
6. Λίιινο ππξίδσλ (Κ.Καξαηδά), 7. Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο  (Κ.Γξπόπεο), 8. Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο  
(Κ.Γαιαηά),  9.  Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο  (Κ.Κνπλνππίηζαο), 10. Νηάλνο Αζαλάζηνο (Κ.Σξνηδήλνο). 
 

 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. 
Κόιιηαο Δπάγγεινο.  
 
Θέκα 7ν                                                                                            Α.ΑΠ: 106/22 
 

«Έγκριση της σπ αριθ. 258/22 απόυασης της Ο.Ε.» 

 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. νύρια ν 
νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ. 258/22 απόθαζε ηεο Ο.Δ , ε νπνία έρεη σο εμήο: 
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«Γηα ηελ άζθεζε αηηήζεσο αθπξώζεσο θαζώο θαη αηηήζεσο αλαζηνιήο ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο θαηά ηνπ 

Καλνληζκνύ Σηκνιόγεζεο ηεο ΔΓΝΑ θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ην δήκν καο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο ελέξγεηέο καο 

πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί ην ηδηαίηεξν έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ δήκνπ καο.  

Γηα ηελ παξαπάλσ ππόζεζε πξνηείλεηαη ε αλάζεζε λα γίλεη από ηελ δηθεγνξηθή εηαηξεία, ζηνπο Γηθεγόξνπο Αζελώλ Καζεγεηή 

ΔΚΠΑ Νηθόιαν – Κνκλελό Υιέπα θαη Γξ. Απόζηνιν Παπαθσλζηαληίλνπ, εηαίξνπο ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ – Ν.-Κ. ΥΛΔΠΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» (Α.Μ. Γ..Α. 80036), πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο 

Παηξηάξρνπ Ησαθείκ αξηζκ. 30-32, Κνισλάθη, η.θ. 10675, ηει. 2107222007, κε Α.Φ.Μ.: 999803405 θαη Γ.Ο.Τ.: Γ΄ Αζελώλ,  

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 4492/31-08-2022 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο όπσο αλαθέξεηαη 

παξαθάησ:  

«Με ηελ ππ’ αξηζκ. 4/28.04.2022 απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. εγθξίζεθε ν Καλνληζκόο ηηκνιόγεζήο ηνπ, θαη’ επίθιεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4555/2018, θαζνξίζζεθε δε ην ύςνο ηεο πεξηβαιινληηθήο εηζθνξάο γηα ην έηνο 2022. Όπσο πξνθύπηεη από ην 

πεξηερόκελν ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο, απηή αληηκεησπίδεη πηζαλόλ ζνβαξά λνκηθά δεηήκαηα, ηόζν σο πξνο ηελ εμσηεξηθή, όζν 

θαη σο πξνο ηελ εζσηεξηθή λνκηκόηεηά ηεο, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ ζρεηηθώλ επηβαξύλζεσλ ζε 

βάξνο ηνπ Δήκνπ ζαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό θξίλεηαη, θαηά ηελ άπνςή καο, αλαγθαία ε πξνζβνιή εθ κέξνπο ηνπ Δήκνπ ζαο ηεο 

αλσηέξσ απνθάζεσο ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο κε άζθεζε αηηήζεσο αθπξώζεσο. Επηπιένλ, θξίλεηαη ζθόπηκε ε 

άζθεζε αηηήζεσο αλαζηνιήο εθηειέζεσο θαηά ηεο ηδίαο απηήο απνθάζεσο, πξνθεηκέλνπ λα επηδησρζεί, πξνερόλησο, ν 

ζπληνκόηεξνο θαηά ην δπλαηόλ πξνζδηνξηζκόο δηθαζίκνπ επί ηεο ππνζέζεσο. 

Η Δηθεγνξηθή Εηαηξεία καο, ε νπνία είλαη ε πιένλ εηδηθεπκέλε ζηα αληηθείκελα απηά, ζα αλαιάκβαλε κε ραξά ηελ άζθεζε εθ 

κέξνπο ηνπ Δήκνπ ζαο ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αηηήζεσλ αθπξώζεσο θαη αλαζηνιήο 

εθηειέζεσο.  

Ωο ακνηβή ηεο Δηθεγνξηθήο Εηαηξείαο καο πξνηείλεηαη ην πνζό ησλ 2.500 επξώ, πιένλ ΦΠΑ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο 

αηηήζεσο αθπξώζεσο θαη ην πνζό ησλ 1.300 επξώ, πιένλ ΦΠΑ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αίηεζε αλαζηνιήο εθηειέζεσο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηζηνίρσλ γξακκαηίσλ πξνείζπξαμεο. Ο ρεηξηζκόο ηεο ππνζέζεσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνζσπηθώο 

από εκέλα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ έηεξν εηαίξν ηεο Δηθεγνξηθήο Εηαηξείαο καο Δξ. Απ. Παπαθσλζηαληίλνπ.».  

 

 

 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ζπλερίδνληαο αλαθέξεη όηη ε αηηνύκελε από ηελ παξαπάλσ δηθεγνξηθή εηαηξεία ακνηβή είλαη λόκηκε, νξηδόκελε 

ζηνλ Κώδηθα Γηθεγόξσλ θαη εύινγε θαη πξνηείλεη ηελ αλάζεζε ηεο ππόζεζεο απηήο ηνπ Γήκνπ ώζηε λα παξέρνπλ ηελ εληνιή 

θαη ηελ πιεξεμνπζηόηεηα ζηνπο Γηθεγόξνπο Αζελώλ Καζεγεηή ΔΚΠΑ Νηθόιαν – Κνκλελό Υιέπα θαη Γξ. Απόζηνιν 

Παπαθσλζηαληίλνπ, εηαίξνπο ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ – Ν.-Κ. ΥΛΔΠΑ & 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ» (Α.Μ. Γ..Α. 80036), πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Παηξηάξρνπ Ησαθείκ αξηζκ. 30-32, Κνισλάθη, κε Α.Φ.Μ.: 

999803405 θαη Γ.Ο.Τ.: Γ΄ Αζελώλ, λα αζθήζνπλ, από θνηλνύ ή ν θαζέλαο μερσξηζηά, εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ελώπηνλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αίηεζε αθπξώζεσο θαη αίηεζε αλαζηνιήο εθηειέζεσο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 4/28.04.2022 απόθαζεο 

ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. Ωο ακνηβή ησλ σο άλσ Γηθεγόξσλ θαη ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξείαο ηνπο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 2.500 

επξώ, πιένλ ΦΠΑ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθπξώζεσο θαη ην πνζό ησλ 1.300 επξώ, πιένλ ΦΠΑ, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αίηεζε αλαζηνιήο εθηειέζεσο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηζηνίρσλ γξακκαηίσλ πξνείζπξαμεο. Ζ 

παξνύζα εληνιή παξέρεηαη ελόςεη αθελόο ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηεο ππνζέζεσο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη, αθεηέξνπ, 

ηεο -απνδεδεηγκέλεο- εμεηδηθεπκέλεο γλώζεσο θαη εκπεηξίαο ησλ σο άλσ Γηθεγόξσλ θαη ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξείαο ηνπο ζηα 

αληηθείκελα απηά, ηα νπνία έρνπλ δηδάμεη κάιηζηα επί ζεηξά εηώλ ζε παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα.  

 

         Αθνινύζεζε δηάινγνο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππ’ όςηλ:  
1. Σηο δηαηάμεηο αξ. 72 Ν.3852/2010, 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4193/2013, 

3. Σελ ππ΄αξηζκ. 4492/31-08-2022 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο, ζηνπο Γηθεγόξνπο Αζελώλ Καζεγεηή 

ΔΚΠΑ Νηθόιαν – Κνκλελό Υιέπα θαη Γξ. Απόζηνιν Παπαθσλζηαληίλνπ, εηαίξνπο ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ – Ν.-Κ. ΥΛΔΠΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» (Α.Μ. Γ..Α. 80036) θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ» 

 

 

 

  
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, 

 
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1. Την έγκριση της σπ αριθ. 258/22 απόυασης της Ο.Ε. 
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2. Α.- Αλαζέηεη ηελ εληνιή θαη ηελ πιεξεμνπζηόηεηα ζηνπο Γηθεγόξνπο Αζελώλ Καζεγεηή ΔΚΠΑ Νηθόιαν – 

Κνκλελό Υιέπα θαη Γξ. Απόζηνιν Παπαθσλζηαληίλνπ, εηαίξνπο ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ – Ν.-Κ. ΥΛΔΠΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» (Α.Μ. Γ..Α. 80036), πνπ 

εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Παηξηάξρνπ Ησαθείκ αξηζκ. 30-32, Κνισλάθη, κε Α.Φ.Μ.: 999803405 θαη Γ.Ο.Τ.: 

Γ΄ Αζελώλ, λα αζθήζνπλ, από θνηλνύ ή ν θαζέλαο μερσξηζηά, εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ελώπηνλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αίηεζε αθπξώζεσο θαη αίηεζε αλαζηνιήο εθηειέζεσο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

4/28.04.2022 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. Χο ακνηβή ησλ σο άλσ Γηθεγόξσλ θαη ηεο Γηθεγνξηθήο 

Δηαηξείαο ηνπο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 2.500 επξώ, πιένλ ΦΠΑ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο 

αθπξώζεσο θαη ην πνζό ησλ 1.300 επξώ, πιένλ ΦΠΑ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αίηεζε αλαζηνιήο 

εθηειέζεσο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηζηνίρσλ γξακκαηίσλ πξνείζπξαμεο. Ζ παξνύζα εληνιή 

παξέρεηαη ελόςεη αθελόο ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηεο ππνζέζεσο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη, 

αθεηέξνπ, ηεο -απνδεδεηγκέλεο- εμεηδηθεπκέλεο γλώζεσο θαη εκπεηξίαο ησλ σο άλσ Γηθεγόξσλ θαη ηεο 

Γηθεγνξηθήο Δηαηξείαο ηνπο ζηα αληηθείκελα απηά, ηα νπνία έρνπλ δηδάμεη κάιηζηα επί ζεηξά εηώλ ζε 

παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα».  

  
Β.- Φεθίδεη θαη δηαζέηεη πίζησζε ύςνπο ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη επηαθνζίσλ δώδεθα επξώ (4.712,00 €) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ: 00.6111 κε ηίηιν: «Έμνδα ακνηβέο δηθεγόξσλ»  

Γ.- Σελ αλάιεςε ηνπ πνζνύ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη επηαθνζίσλ δώδεθα επξώ (4.712,00 €)   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ: 00.6111 ηνπ Π/Τ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε πιεξσκή ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο. 

Γ.- Σελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο ζηελ Ο.Γ.Δ. ηνπ πξνγξάκκαηνο ‘ΓΗΑΤΓΔΗΑ’ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – 

Μεζάλσλ, ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, ζηνπο Γηθεγόξνπο Αζελώλ Καζεγεηή ΔΚΠΑ Νηθόιαν – Κνκλελό 

Υιέπα θαη Γξ. Απόζηνιν Παπαθσλζηαληίλνπ, εηαίξνπο ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΑΠ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ – Ν.-Κ. ΥΛΔΠΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» (Α.Μ. Γ..Α. 80036), πνπ εδξεύεη ζηελ 

Αζήλα, νδόο Παηξηάξρνπ Ησαθείκ αξηζκ. 30-32, Κνισλάθη, κε Α.Φ.Μ.: 999803405 θαη Γ.Ο.Τ.: Γ΄ Αζελώλ. 

θαζώο θαη ζηα αξκόδηα ηκήκαηα πξνο εθηέιεζε. 

 
 

 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό αξηζκό :106 /2022 
 
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 
                                     Τπνγξαθή                                                      Τπνγξαθέο 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
ΑΝΓΡΔΑ ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


