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 Εκ του υπ’ αριθ. 10/26-2-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής 

του Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   69/2018 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση με 
κ.Σ.Παπαθανασίου ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ κατά του Δήμου Μεγαρέ-
ων (αριθ.Πρωτ. 14809/11-9-2017), έγκριση της δαπάνης και διά-

θεση της πίστωσης 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  26-2-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 3588/22-2-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρό-
ντες έξι (6) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ  

6   

    
  Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και 
Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 5ο θέμα   της ημερησίας Δ/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ’  όψη των μελών της Επιτροπής,  την υπ’ αριθ.Πρωτ. 3523/21-
2-2018 εισήγηση του ειδικού συνεργάτη, κ.Γεωργίου Στρατιώτη, στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ:  Ορισμό δικηγόρου στην υπόθεση Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ κατά του 

Δήμου Μεγαρέων [αρ. πρωτ. 14809/11-9-2017]. 

Στις 27-2-2018 εκδικάζεται ενώπιον του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ η αίτηση ακυρώ-

σεως του παραπάνω αιτούντος κατά του Δήμου Μεγαρέων με την οποία ζητεί: 

1. Να ακυρωθεί η υπ’ αρ. 2/30-6-2010 απόφαση του Δημάρχου Μεγαρέων με θέμα « Χορήγηση α-

δείας άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου στην κα. Αντωνίου Μαρία για τη λειτουργία « 

ΣΤΑΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ».  

2.  Του υπ’ αρ. πρωτ. 5364/15.6.2010 έγγραφου του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγα-

ρέων. 3. της υπ ‘αρ. 369/10.5.2010 αποφάσεως του Δημάρχου Μεγαρέων με θέμα « Προέγκριση για 

την χορήγηση αδείας άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, στην Αντωνίου Μαρία του Ιωάννη για 

τη λειτουργία «ΣΤΑΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ  

Θα πρέπει επομένως η Οικονομική Επιτροπή να ορίσει δικηγόρο ο οποίος θα   παρασταθεί ενώπιων 

του Δικαστηρίου  κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στις  27-2-2018 και θα καταθέσει εμπρόθεσμα 

υπόμνημα  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Η ελάχιστη  δικη-

γορική αμοιβή, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, για την παράσταση ενώπιων του Διοι-
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κητικού Πρωτοδικειου και την κατάθεση υπομνήματος ορίζεται στα 357,12  ευρώ συμ/νου φ.π.α 

24%  (288 ευρώ + 69,12 φ.π.α. 24%) . 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

  

Α)Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ.Γεώργιο Στρατιώτη, ειδικό συνεργάτη, ο οποίος θα παρασταθεί 

ενώπιων του Δικαστηρίου  κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στις  27-2-2018 και θα καταθέσει εμπρόθεσμα 

υπόμνημα  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.  

Η ελάχιστη  δικηγορική αμοιβή, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, για την παράσταση 

ενώπιων του του Διοικητικού Πρωτοδικειου και την κατάθεση υπομνήματος ορίζεται στα 357,12  ευρώ 

συμ/νου φ.π.α 24%  (288 ευρώ + 69,12 φ.π.α. 24%) . 

Η πληρωμή καλύπτεται υπό τον ΚΑ 00.6111.0001, αντί του ποσού των 357,12  ευρώ συμ/νου φ.π.α 

24%  (288 ευρώ + 69,12 φ.π.α. 24%) , κατόπιν αιτήματος της εν λόγω πληρεξούσιου δικηγόρου Η από-

φαση να μεταβιβασθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

 

 
 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   69/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 26-2-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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