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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  1 3 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 12 Ιουνίου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 12:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 12.06.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 6 

Δημήτριος Λουκάς - Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη, Ηλίας 

Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή 

Απόντα μέλη  : 1 

Σταύρος Κρητικός 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων για την εκπροσώπηση του 

Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου κατά τη συζήτηση της αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Εργαζομένων στην 

Πολεμική Αεροπορία Συν. Π.Ε. και του κου Νικολάου Στριλιγκά (δικάσιμος 15.06.2020) 

Αρ. Απόφ.: 108/2020 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης περί «ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του 

Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Εργαζομένων στην Πολεμική Αεροπορία Συν. Π.Ε. 

και του κου Νικολάου Στριλιγκά», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα 

συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος, λόγω της σύντομης προθεσμίας εκδίκασης της υπόθεσης, 

καθώς ως ημερομηνία συζήτησης της αίτησης αναστολής ορίστηκε η 15 Ιουνίου 2020. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 
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 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Στις 12 Ιουνίου 2020 και με αριθμ. πρωτ: 9072/12.06.2020 και 9074/12.06.2020 κοινοποιήθηκαν 

στο Δήμο Λαυρεωτικής η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής και η αίτηση μεταρρύθμισης 

προσωρινής διαταγής αντιστοίχως του (1) Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού των 

Εργαζομένων στην Πολεμική Αεροπορία Συν. Π.Ε. και (2) του κου Νικολάου Στριλιγκά ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου, κατά (1) του Δήμου Λαυρεωτικής και (2) της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας 

Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. ΑΕ). 

Με την ένδικη αίτηση, οι αιτούντες ζητούν μεταξύ άλλων να αναγνωρισθούν προσωρινά νομείς και 

κάτοχοι έκτασης επιφανείας 5.110 τ.μ. με ΚΑΕΚ 050671357015 πρώτης ανάρτησης του 

Κτηματολογικού Γραφείου Κερατέας, καθώς και την έκδοση προσωρινής διαταγής. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο  από 12.06.2020 έγγραφό του δηλώνει την αδυναμία του να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής κατά τη συγκριμένη ημερομηνία, λόγω μεγάλου φόρτου 

εργασίας και παράλληλων υποχρεώσεων την ίδια ημέρα και πρότεινε να ανατεθεί η εκπροσώπηση 

του Δήμου σε άλλο δικηγόρο  με εξειδίκευση  και εμπειρία σε παρόμοια θέματα,  προς  εξασφάλιση 

και  προστασία  των δικαιωμάτων  και συμφερόντων  του. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης 

(προετοιμασία φάκελου δικογραφίας και σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, παράσταση στο 

δικαστήριο, σύνταξη και υποβολή  σημειώματος – προτάσεων) στους δικηγόρους Αθηνών κ.κ. 

Γεώργιο Ν. Κατσαμπέρη και Ναταλία Ι. Κυριακίδου, λόγω της μεγάλης σημασίας της για τα 

συμφέροντα του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ) 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. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 

συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ…». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ. ιθ του Ν.3852/2010  

− τη με αριθμ. πρωτ: 9072/12.06.2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής  

− τη με αριθμ. πρωτ: 9074/12.06.2020 αίτηση μεταρρύθμισης προσωρινής διαταγής  

− το από 12.06.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στους Δικηγόρους Αθηνών κ.κ. Γεώργιο Ν. 

Κατσαμπέρη και Ναταλία Ι. Κυριακίδου, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Δήμο Λαυρεωτικής 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, κατά την εκδίκαση της από 25.05.2020 Αίτησης Ασφαλιστικών 

Μέτρων Νομής του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Εργαζομένων στην Πολεμική 

Αεροπορία Συν. Π.Ε. και του κου Νικολάου Στριλιγκά (ΓΑΚ 395/2020, ΕΑΚ 19/2020) στη δικάσιμο της 

15..06.2020, αλλά και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο ή σε συζήτηση κλήσης μετά από ματαίωσή 

της. 

Β. Η έγκριση της αμοιβής των ως άνω δικηγόρων θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας 

Λαυρεωτικής (Αλέξιος Πρεβενάς) 

Αρ. Απόφ.: 109/2020 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος, 

προκειμένου να γίνει η έγκριση των δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή και εν 

συνεχεία η αναπλήρωση του ποσού που δαπανήθηκε, προς αντιμετώπιση μικρών, εκτάκτων και 

επειγουσών δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων λειτουργικότητας του 

Δήμου. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 

πρωτ: 7631/22.05.2020 εισήγηση του Πρόεδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαυρίου, στην 

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής 

στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, 
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παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και 

αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΠΟΣΟ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 
ΠΟΣΟ 

1. 
 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘ. 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ 07/05/2020 17 463,75 € 32,25 € 

2. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΟ ΝΥΧΤΟΧΩΡΙ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ 

10/04/2020 216 463,75 € 32,25 € 

3.  
ΜΑΝΚΑ ΣΤ. ΘΕΟΔΟΡ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚ. Δ.Κ. ΛΑΥΡΙΟΥ  

10/04/2020 45 463,75 € 32,25 € 

 
4. 

 
ΤΣΙΩΛΗΣ ΕΥΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ  

ΣΤΟ Δ.Κ. ΛΑΥΡΙΟΥ   
13/04/2020 4 463,75 € 32,25 € 

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΠΙΣΣΑ  
15/04/2020 130 463,75 € 32,25 € 

 
6. 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΑΝΕΣΗΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΛΑΥΡΙΟΥ  

15/04/2020 67 463,75 € 32,25 € 

 
7. 

 
Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & Κ. 

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΑΛΑΙΟ 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 
ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΕΥ ΥΛΙΚΩΝ 

16/04/2020 2419 463,75 € 32,25 € 

 
8. 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. 

ΠΑΥΛΟΣ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΑ 
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 
ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

22/04/2020 2 463,75 € 32,25 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.710,00€ 258,00 € 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ    32,00 €  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ   290,00€  
Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 του 

Ν.4555/2018 και ισχύει, 

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως 

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την υπ’ αριθ. 62038 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019, τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ., 

− Την υπ’ αριθμ.25/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 7631/22.05.2020 εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου Κοινότητας 

Λαυρεωτικής και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Λαυρεωτικής, 

όπως αυτές αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, από τον Πρόεδρο, Αλέξιο Πρεβενά, 

συνολικού ύψους 3.710,00 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των 

αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί νομικής εκπροσώπησης αιρετού κατά τη δικάσιμο της 24ης Ιουνίου 

2020 δυνάμει του αριθμ.8693/2020 κλητηρίου θεσπίσματος 

Αρ. Απόφ.: 110/2020 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης περί «νομικής εκπροσώπησης αιρετού κατά τη δικάσιμο της 24ης Ιουνίου 2020 δυνάμει του 

αριθμ.8693/2020 κλητηρίου θεσπίσματος», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι 

το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος, λόγω της συντόμου ημερομηνία εκδίκασης της 

υπόθεσης. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4483/2017 (Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.), 

η  περίπτωση στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 του Ν. 3852/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής: «…Οι Ο.Τ.Α. 

α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους 

υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε 

περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική 

υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους 

της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, 

ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της 

Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη 

εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των 

άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των 

δήμων και των περιφερειών.» 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, κος Ηλίας Στουραΐτης του Ευαγγέλου, με 

την αριθμ. πρωτ: 9053/12.06.2020 αίτησή του, ζητά την παροχή νομικής στήριξης κατά την εκδίκαση 

ποινικής υπόθεσης που αφορά υποβάθμιση περιβάλλοντος στη θέση ‘’ΦΟΒΟΛΕΣ’’, κατά το διάστημα 

από 12.03.2015 έως και 05.11.2019 και κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Αντιδήμαρχος 

Λαυρεωτικής, ενώπιον του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 24ης 

Ιουνίου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, με το υπ’ αριθμ. ΔΥ/12.06.2020 έγγραφό του, δηλώνει ότι 

δεν δύναται να αναλάβει τη νομική κάλυψη του κου Ηλία Ε. Στουραΐτη, λόγω μεγάλου φόρτου 

εργασίας.   

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής 

Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «ιθ…. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η 

ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του 

ΚΔΚ…» 

Επειδή, ο μοναδικός δικηγόρος με πάγια αντιμισθία αδυνατεί να αναλάβει το χειρισμό της 

υπόθεσης λόγω φόρτου εργασίας και επειδή το αίτημα του αιτούντος ρυθμίζεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 244 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017 και 

ισχύει, προτείνεται η ανάθεση του χειρισμού της υπόθεσης σε ιδιώτη δικηγόρο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι θα 

πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με το διορισμό άλλου δικηγόρου, επιλογής του αιτούντος, 

δεδομένου ότι η δίωξή του δεν ασκήθηκε λόγω καταγγελίας από μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Επιπλέον, ο κος Ηλίας Ε. Στουραΐτης ζήτησε, σε περίπτωση που αδυνατεί να τον 

εκπροσωπήσει ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, να αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσής του,  ο 

δικηγόρος Αθηνών, Παναγιώτης Ζυγούρης. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

− Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 

4483/2017 

− Την αριθμ. πρωτ: 9053/12.06.2020 αίτηση του Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, κου Ηλία Στουραΐτη 

− Το υπ’ αριθμ. ΔΥ/12.06.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τον ορισμό του δικηγόρου Αθηνών, Παναγιώτη Ζυγούρη,  με έδρα Μπουμπουλίνας 9 – 11, 

Αθήνα ως συνηγόρου υπεράσπισης για τη νομική στήριξη και εκπροσώπηση του κου Ηλία Στουραΐτη 

του Ευαγγέλου, κατά την εκδίκαση ποινικής υπόθεσης που αφορά υποβάθμιση περιβάλλοντος στη 

θέση ‘’ΦΟΒΟΛΕΣ’’, κατά το διάστημα από 12.03.2015 έως και 05.11.2019 και κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του ως Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, ενώπιον του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 

Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 24ης Ιουνίου 2020, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση 

δικάσιμο. 

Β. Ο καθορισμός της αμοιβή της δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Αντιδήμαρχος κος Ηλίας Στουραΐτης δεν έλαβε μέρος κατά τη 

συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης καταβολής εξόδων παράστασης Πρόεδρων και 

Αντιπροέδρων των ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου Λαυρεωτικής από τα έσοδα του φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) 

Αρ. Απόφ.: 111/2020 

       Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί 

«έγκρισης καταβολής εξόδων παράστασης Πρόεδρων και Αντιπροέδρων των ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ’’ και ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής από τα έσοδα  του  φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.)», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του 

κατεπείγοντος, προκειμένου να διευκρινισθεί το είδος της χρηματοδότησης από το οποίο θα 
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καταβάλλονται τα έξοδα παράστασης και να αποσταλεί η σχετικά απόφαση στις Σχολικές Επιτροπές 

για τη διευθέτηση του θέματος. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Τον έκτακτο χαρακτήρα της συνεδρίασης.  

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την έγκριση της καταβολής των εξόδων παράστασης Πρόεδρων 

και Αντιπροέδρων των ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου Λαυρεωτικής από τα έσοδα του φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω της 

κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του. 

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αρετούσα Μακρή δηλώνοντας ότι δεν 

προκύπτει ανάγκη να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα ως κατεπείγον, καθώς οι σχετικές αποφάσεις 

του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν ληφθεί από τον Οκτώβριο του έτους 2019 και θα έπρεπε να 

συζητηθεί σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 

9055/12.06.2020 εισήγησή του, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242, παρ.1 του Ν.3463/2006 «Στον πρόεδρο και τον 

αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου επιτρέπεται να καταβάλλονται 

έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όταν ο 

οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 

~). Το ύψος των εξόδων παράστασης καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις 

εκατό (50%) των αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας….» 

Τα έξοδα παράστασης καθορίζονται από την 1η Ιουνίου 2018 με την ΚΥΑ 42188/2018 (ΦΕΚ 

470/Υ.Ο.Δ.Δ.) στο ακόλουθο ύψος: 

Συνολικά έσοδα ιδρύματος / νπδδ, βάσει 
οικονομικού απολογισμού 

προηγούμενου έτους (ευρώ) 

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου 
και αντιπροέδρου διοικητικού 

συμβουλίου ιδρύματος / νπδδ (ευρώ) 

από έως προέδρου αντιπροέδρου 

300.001 1.000.000 από 300 έως 500 από 120 έως 200 

1.000.001 3.000.000 από 400 έως 600 από 160 έως 240 

3.000.001 5.000.000 από 500 έως 700 από 200 έως 280 

5.000.001 και άνω από 800 έως 1.200 από 320 έως 480 
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Τα έξοδα παράστασης των προέδρων δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% της αντιμισθίας του 

δημάρχου. Οι αντιπρόεδροι δικαιούνται ποσοστό 40% των εξόδων παράστασης των προέδρων (άρθρο 

242 παρ. 1 Ν 3463/06, ΚΥΑ 42188/2018). 

Για τη χορήγηση των εξόδων παράστασης και τον προσδιορισμό του ύψους αυτών μέχρι το όριο που 

προβλέπει η ως άνω υπουργική απόφαση απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω: 

Με την υπ. αριθμ. 52/2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 162/11.04.2019 έγγραφο στο Δήμο, τα έσοδα του 

Νομικού Προσώπου για το έτος 2018 ανέρχονται στο ποσό των 366.176,12 ευρώ. 

Με την υπ. αριθμ. 39/2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 136/11.04.2019 έγγραφο στο Δήμο, τα 

έσοδα του Νομικού Προσώπου για το έτος 2018 ανέρχονται στο ποσό των 374.937,57 ευρώ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής με τις υπ’ αριθμ. 158/2019 και 159/2019 αποφάσεις του περί: 

καθορισμού εξόδων παράστασης που θα λαμβάνουν μηνιαίως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την 

επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» αντίστοιχα,  αποφάσισε ότι:    

Τα μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζονται στο ποσό των 500,00 ευρώ, 

ενώ δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για την συμμετοχή του στα Διοικητικά Συμβούλια του Ν.Π.Δ.Δ. 

Τα μηνιαία έξοδα παράστασης του Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζονται στο ποσό των 200,00 

ευρώ, ενώ δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για την συμμετοχή του στα Διοικητικά Συμβούλια του 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω ποσά δεν μπορεί να προέρχονται από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 

Με την υπ’ αριθμ.181/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής καθορίστηκε η κατανομή 

Φ.Η.Χ. έτους 2020 στον Δήμο Λαυρεωτικής και στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ως εξής: 

− Από εισπράξεις μέσω Δ.Ε.Η. 2.695.167,00 τ.μ x 0,37 € /τ.μ. x 25% = 249.302.95 ευρώ. 

− Από Δ.Ε.Η.Α.Η.Σ εργοστάσιο 61.982,13x 0,25=15.495,53 ευρώ 

− Από ΕΑΣ ΑΒΕΕ 49.584,90 x0,25=12.396,24 ευρώ. 

Το συνολικό ποσό που μπορεί να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται σε 277.194,72 ευρώ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση της 

κάλυψης των εξόδων παράστασης των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 10 από 10 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ από το ποσό των εσόδων του φόρου ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων (ΦΗΧ) με το οποίο επιδοτούνται ετησίως από το Δήμο για την κάλυψη των αναγκών τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.3852/2010  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν.3463/2006 και την ΚΥΑ 42188/2018 

− τις υπ’ αριθμ. 158/2019, 159/2019 και 181/2019 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

την έγκριση της κάλυψης των εξόδων παράστασης των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ από το ποσό των εσόδων του φόρου ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων (ΦΗΧ) με το οποίο επιδοτούνται ετησίως από το Δήμο για την κάλυψη των αναγκών τους. 

 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Αρετούσα Μακρή μειοψήφησε δηλώνοντας ότι από καμία 

διάταξη νόμου δεν προβλέπεται η καταβολή εξόδων παράστασης στους Προέδρους και 

Αντιπροέδρους των Σχολικών Επιτροπών. Επίσης, από τις συστατικές πράξεις των δύο (2) Νομικών 

Προσώπων δεν προκύπτει η κάλυψη τέτοιου είδους δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να εξειδικεύει τις αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Το θέμα θα πρέπει να σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να επικαιροποιηθούν οι 

αποφάσεις.   

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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