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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  7 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 20 Φεβρουαρίου 2015 

Ηµέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 14:00 

Ηµεροµ. επίδοσης πρόσκλησης : 19.02.2015 

Αριθµός µελών : 7 

Παρόντα µέλη : 5 

∆ηµήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – ∆ήµαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη 

Σίνη, Ηλίας Στουραΐτης 

Απόντα µέλη : 2 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Νικόλαος Στάµου 

Παρούσας της Γραµµατέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπόνηση εκ µέρους του ∆ήµου Λαυρεωτικής 

υποµνηµάτων επί των προσφυγών που ασκήθηκαν ενώπιον του Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής κατά της αρ.225/2014 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαυρεωτικής για την 

επέκταση της αρµοδιότητας και των διοικητικών ορίων της ∆ΕΥΑΤΗΛ 

Αρ. Απόφ.: 40/2015    

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 εκπόνηση εκ µέρους του ∆ήµου Λαυρεωτικής υποµνηµάτων επί των προσφυγών που ασκήθηκαν 

ενώπιον του Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής κατά της αρ.225/2014 απόφασης 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαυρεωτικής για την επέκταση της αρµοδιότητας και των διοικητικών ορίων της 

∆ΕΥΑΤΗΛ», έθεσε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθµ.225/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαυρεωτικής αποφασίσθηκε η 

επέκταση αρµοδιότητας και διεύρυνση των διοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης & Τηλεθέρµανσης Λαυρεωτικής µε την επωνυµία «∆ΕΥΑΤΗΛ», στο σύνολο της εδαφικής 

περιοχής του ∆ήµου Λαυρεωτικής, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 109 του 
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Ν.38/52/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η έγκριση της τροποποίησης του 

καταστατικού της. 

Με προσφυγές που ασκήθηκαν ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής αφενός από την «Οµοσπονδία Εξωραϊστικών – Πολιτιστικών Συλλόγων ∆ήµου Λαυρεωτικής 

Αττικής» και πέντε µελών των υπόψη Συλλόγων και αφετέρου από δύο ∆ηµοτικούς Συµβούλους, ζητείται 

η ακύρωση της ως άνω απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση και υποβολή σχετικών υποµνηµάτων επί των 

ανωτέρω προσφυγών, µε τα οποία θα τεκµηριώνονται νοµικά οι απόψεις του ∆ήµου.  

Συγκεκριµένα απαιτείται η εκπόνηση δύο υποµνηµάτων, δεδοµένου ότι οι προσφυγές των δύο 

∆ηµοτικών Συµβούλων περιλαµβάνουν κοινούς ισχυρισµούς. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τεύχος Α’), η Οικονοµική Επιτροπή 

είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. Μεταξύ των 

αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε την παρ.1 περ.ε, αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

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

του ∆ήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. 

Επειδή η συγκεκριµένη υπόθεση χρήζει προσεκτικής και ιδιαίτερης αντιµετώπισης, προτείνεται 

να ανατεθεί η εκπόνηση και υποβολή των υποµνηµάτων σε δικηγορική εταιρεία που να έχει εξειδικευµένη 

γνώση και εµπειρία. 

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

αποφασίσουν σχετικά µε τον ορισµό δικηγόρου για τη συγκεκριµένη υπόθεση, λόγω της µεγάλης 

σηµασίας της, προκειµένου αυτός να υπερασπίσει τα συµφέροντα του ∆ήµου. 

 

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 και µετά 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 πληρεξουσιότητα στον ∆ικηγόρο Αθηνών ∆ρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, 

βασικό εταίρο και νόµιµο εκπρόσωπο της ∆ικηγορικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Απ. 

Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας και Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Πατριάρχου Ιωακείµ αριθµ. 30-32, Κολωνάκι, να εκπονήσει εκ µέρυς του ∆ήµου Λαυρεωτικής δύο (2) 

υποµνήµατα επί των προσφυγών που ασκήθηκαν ενώπιον του Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αττικής κατά της υπ’ αριθ.225/2014 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την επέκταση αρµοδιότητας 

και των διοικητικών ορίων της ∆ΕΥΑΤΗΛ. 
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Β - Η αµοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαυρεωτικής, 

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

 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 
Ο Πρόεδρος  

 

∆ηµήτρης Λουκάς 
∆ήµαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 

Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός 

Ευφροσύνη Σίνη, Ηλίας Στουραΐτης 

 

 
 
Πιστό απόσπασµα  
Λαύριο 24.02.2015 
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