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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 1 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 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 1 Νοεμβρίου 2018 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Πέμπτη, ώρα 14:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 31.10.2018 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 5 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Παναγιώτης Τσίκλος,  Ευαγγελία Βελετάκου, Ιωάννης 

Αποστολίδης, Ηλίας Στουραΐτης 

Απόντα μέλη  : 2 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου 

Λαυρεωτικής επί της από 02.10.2017 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ994/2017 προσφυγής που 

άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 21ης Νοεμβρίου 2018 ή σε κάθε 

μετ’ αναβολή ή ματαίωση 

Αρ. Απόφ.:246/2018 

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 θέμα περί «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της 

από 02.10.2017 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ994/2017 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και 

εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 21ης Νοεμβρίου 2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή 

ματαίωση», ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του 

κατεπείγοντος καθώς για την εκδίκαση της υποθέσεως η δικάσιμος έχει οριστεί σε εξαιρετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα. 

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: 

Με την από 2 Οκτωβρίου 2017 και με αριθμ. πρωτ: ΠΡΦ 994/2017 προσφυγή που άσκησε 

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ζητά 

την ακύρωση των ταμειακών βεβαιώσεων με αριθμό χρηματικού καταλόγου 409/28.07.2017 και 

410/28.07.2017, τις οποίες εξέδωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής για τη βεβαίωση σε βάρος της συνολικού 

ποσού 445.522,53 ευρώ, που αφορά δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού, καθώς και δημοτικό 

φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το β’ εξάμηνο του έτους 2017. 

Η εταιρεία προσφεύγει για τους εξής λόγους: 

− Νομική πλημμέλεια της προσβαλλόμενης εγγραφής δημοτικού τέλους καθαριότητας – 

φωτισμού στο χρηματικό κατάλογο λόγω πλημμέλειας της υπ’ αριθμ.151/2016 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής στην οποία στηρίζεται, καθόσον αυτή ορίζει 

διαφορετικό συντελεστή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού αποκλειστικά και μόνο για 

τη ΔΕΗ. 

− Νομική πλημμέλεια της προσβαλλόμενης εγγραφής δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων στο χρηματικό κατάλογο λόγω πλημμέλειας της υπ’ αριθμ. 152/2016 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής στην οποία στηρίζεται, καθόσον η απόφαση αυτή 

ορίζει διαφορετικούς συντελεστές φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ανά κατηγορίες υπόχρεων 

και όχι ανά περιοχή, κατά παράβαση της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.1080/80. 

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας είναι ιδιαιτέρως σοβαροί και χρήζουν 

εξαιρετικά προσεκτικής αντιμετώπισης, καθώς έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 

Δήμου.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ήδη με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015 

έγγραφό του, έχει δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, λόγω 

μεγάλου φόρτου εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας 

που απαιτείται για το χειρισμό της υπόθεσης. 

Εξάλλου, για όμοιες προσφυγές που ασκήθηκαν κατά το παρελθόν από τη ΔΕΗ, ο χειρισμός 

των υποθέσεων έχει ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αντιδικίας  με την ΔΕΗ. 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε 

την ανάθεση της εκπόνησης των νομικών υπομνημάτων που θα κατατεθούν ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της ως άνω προσφυγής και, αφετέρου, την εκπροσώπηση του 

Δήμου Λαυρεωτικής κατά τη συζήτηση της εν λόγω υποθέσεως από την ως άνω δικηγορική εταιρεία 

λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας της. 
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Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις της περ. ιε, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την 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 Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

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: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010,  

− την από 02.10.2017 και με αριθμ. κατάθεσης ΠΡ994/2017 προσφυγή της Δημόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής με αρ. πρωτ: 

23847/18.12.2017 

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 στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 

Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners Law Firm), 

(Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80036), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30 - 32, Κολωνάκι, 

να υποβάλει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου 

Λαυρεωτικής υπόμνημα επί της από 02.10.2017 και με αριθμ. κατ. ΠΡ994/2017 προσφυγής που 

άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», καθώς και να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον 

του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 21ης Νοεμβρίου 2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή 

δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή. 

Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα 

συμφέροντα του Δήμου και της νομικής πολυπλοκότητάς της, γεγονός που απαιτεί αποδεδειγμένη 

εξειδίκευση στα ειδικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης 

και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείμενα αυτά, τα 

οποία έχουν μάλιστα διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

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

 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου 

Λαυρεωτικής επί της από 25.04.2018 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ619/2018 προσφυγής που 
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άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 5ης Νοεμβρίου 2018 ή σε κάθε μετ’ 

αναβολή ή ματαίωση 

Αρ. Απόφ.:247/2018 

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 θέμα περί «ορισμού 

πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της 

από 25.04.2018 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ619/2018 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και 

εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 5ης Νοεμβρίου 2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση», 

ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του 

κατεπείγοντος καθώς για την εκδίκαση της υποθέσεως η δικάσιμος έχει οριστεί σε εξαιρετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα. 

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: 

Με την από 5 Απριλίου 2018 και με αριθμ. πρωτ: ΠΡ619/2018 προσφυγή που άσκησε 

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ζητά 

την ακύρωση των με αριθμό 30317/2018 και 30318/2018 εγγραφών στους χρηματικούς 

καταλόγους, τους οποίες εξέδωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής για την επιβολή σε βάρος της συνολικού 

ποσού 445.522,54 ευρώ, που αφορά δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού, καθώς και δημοτικό 

φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το α’ εξάμηνο του έτους 2018. 

Η εταιρεία προσφεύγει για τους εξής λόγους: 

− Νομική πλημμέλεια της προσβαλλόμενης εγγραφής δημοτικού τέλους καθαριότητας – 

φωτισμού στο χρηματικό κατάλογο λόγω πλημμέλειας της υπ’ αριθμ.193/2017 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής στην οποία στηρίζεται, καθόσον αυτή ορίζει 

διαφορετικό συντελεστή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού αποκλειστικά και μόνο για 

τη ΔΕΗ. 

− Νομική πλημμέλεια της προσβαλλόμενης εγγραφής δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων στο χρηματικό κατάλογο λόγω πλημμέλειας της υπ’ αριθμ. 194/2017 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής στην οποία στηρίζεται, καθόσον η απόφαση αυτή 

ορίζει διαφορετικούς συντελεστές φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ανά κατηγορίες υπόχρεων 

και όχι ανά περιοχή, κατά παράβαση της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.1080/80. 
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Οι ανωτέρω ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας είναι ιδιαιτέρως σοβαροί και χρήζουν 

εξαιρετικά προσεκτικής αντιμετώπισης, καθώς έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 

Δήμου.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ήδη με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015 

έγγραφό του, έχει δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής, λόγω 

μεγάλου φόρτου εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας 

που απαιτείται για το χειρισμό της υπόθεσης. 

Εξάλλου, για όμοιες προσφυγές που ασκήθηκαν κατά το παρελθόν από τη ΔΕΗ, ο χειρισμός 

των υποθέσεων έχει ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αντιδικίας  με την ΔΕΗ. 

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε 

την ανάθεση της εκπόνησης των νομικών υπομνημάτων που θα κατατεθούν ενώπιον του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της ως άνω προσφυγής και, αφετέρου, την εκπροσώπηση του 

Δήμου Λαυρεωτικής κατά τη συζήτηση της εν λόγω υποθέσεως από την ως άνω δικηγορική εταιρεία 

λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας της. 

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

τις διατάξεις της περ. ιε, παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την 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 Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

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: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010,  

− την από 25.04.2018 και με αριθμ. κατάθεσης ΠΡ619/2018 προσφυγή της Δημόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής με αρ. πρωτ: 

12190/03.08.2018 

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 στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 

Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners Law Firm), 

(Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80036), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30 - 32, Κολωνάκι, 

να υποβάλει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ης ΣΥΝΕΔΕΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 6 από 6 

Λαυρεωτικής υπόμνημα επί της από 25.04.2018 και με αριθμ. κατ. ΠΡ619/2018 προσφυγής που 

άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», καθώς και να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον 

του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 5ης Νοεμβρίου 2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή 

δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή. 

Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα 

συμφέροντα του Δήμου και της νομικής πολυπλοκότητάς της, γεγονός που απαιτεί αποδεδειγμένη 

εξειδίκευση στα ειδικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης 

και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείμενα αυτά, τα 

οποία έχουν μάλιστα διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

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

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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