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Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..242/2019..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..22ης/12-7-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..12η Ιουλίου 2019.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..09:00.. η
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου,
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.
24521/28-6-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά
της µε αρ. 733/19 απόφαση της ΑΕΠΠ και ορισµού δικηγόρου προς
τούτο».
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για Αποκοµιδή των
Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
κου. Μαραντά Γεωργίου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού.».
ΘΕΜΑ 2ο: «Β’ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη προσωρινού, ανοικτού διαγωνισµού
για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου
∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» συνολικού
προϋπολογισµού 406.000,00€..».
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο. 3 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) του
Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (CPV): 31518600-6 Α∆ΑΜ: 19REQ004549851
και 2)Έγκριση ανάδειξης οριστικού αναδόχου την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ IKE».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για εργασίες περίθαλψης και φιλοξενίας
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη του
ανοικτού διαγωνισµού ως άγονου για την υπηρεσία καθαρισµού δηµοτικών
κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 7ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού της µελέτης µε τίτλο:
« Τροποποίηση-Αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης ».».
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ.
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών,
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 9ο: «α) Έγκριση του 2ου πρακτικού για την εξέταση εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής στον ανοικτό διεθνή δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό
για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
–
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού
8.025.208,46€ (πλέον ΦΠΑ) β) Τεχνική αξιολόγηση - βαθµολόγηση».
ΘΕΜΑ 10ο: «Καθορισµός ορίου οικονοµικής προσφοράς χαµηλότερο από το
οποίο κάθε οικονοµική προσφορά του διαγωνισµού του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ»,
προϋπολογισµού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), κρίνεται ως ασυνήθιστα
χαµηλή».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Ηλεκτρολογικών Ειδών»».
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Μαγκαβέτσου Σοφία περί καταβολής αποζηµίωσης
λόγω πτώσης δέντρου.».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για τη «Συντήρηση
Κλαδοτεµαχιστικού Μηχανήµατος»».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων και
Βεβαίωσης Ταχογράφων».
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής
(µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου.».
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς από τη Μη- Aστική Κερδοσκοπική εταιρία
Πολιστικού & Κοινωφελούς Έργου Αιγέας για την δωρεά µουσικών οργάνων
και εξαρτηµάτων τους».
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση
κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β.Σ.
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του
∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ανώνυµους ιδιώτες για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου
∆ιονύσου.».
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ΘΕΜΑ 25ο: «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.».
ΘΕΜΑ 26ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒ/ΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙ
ΠΡΟ∆ΗΛΟΥ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
&
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ (αρ. 6 §4 ν. 2664/98) ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟ &
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Στάικος θεόδωρος.
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος.
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Τσούκας Παναγιώτης
Καλαφατέλης Ιωάννης
Κριεµάδης Στέφανος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την λήψη της απαρτίας εισηγήθηκε
για το κατεπείγον του θέµατος «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων
µέσων κατά της µε αρ. 733/19 απόφαση της ΑΕΠΠ και ορισµού δικηγόρου
προς τούτο» λέγοντας ότι πρέπει να συζητηθεί για να ασφαλιστούν τα
οχήµατα του δήµου.
Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
Αποφάσισε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος «Λήψη
απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά της µε αρ. 733/19 απόφαση
της ΑΕΠΠ και ορισµού δικηγόρου προς τούτο».
Αριθµός Απόφασης: ..242/2019..
 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά
της µε αρ. 733/19 απόφαση της ΑΕΠΠ και ορισµού δικηγόρου προς
τούτο».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
Σχετ. 1.
2.
3.
4.
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Η µε αρ. 733/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ
Η µε αρ. 201/19 ΑΟΕ
Η µε αρ. 389/19 απόφαση ΑΕΠΠ
Το µε α.π. 26461 έγγραφο της ΝΥ µε τα εις αυτό συνηµµένα
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Α ] 1. Επι του διαγωνισµού <Ασφάλιση µεταφορικών µέσων έτους 2019>
εκδόθηκε αρχικά η µε αρ. 44/19 ΑΟΕ που ανέδειξε προσωρινό άναδοχο την
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ. Κατόπιν άσκησης προδικαστικής προσφυγής από την
συµµετέχουσα εταιρεία ‘ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΓΑ’ εκδόθηκε η µε αρ. 389/19 απόφαση
της Αρχής που ακύρωσε την ανω ΑΟΕ.
2. Σε εκτέλεση και εφαρµογή της 389/19 απόφασης της ΑΕΕΠ εκδόθηκε
η µε αρ. 151/19 ΑΟΕ και

κατόπιν επανάληψης της διαδικασίας (λόγω

εµφυλοχώρησης σφαλµάτων) σε ανάκληση/ τροποποίηση αυτής εχώρησε η
έκδοση της µε αρ. 201/19 ΑΟΕ, η οποία ακυρώθηκε µε την υπο ανω σχετικό
µε αρ. 733/19 απόφαση της ΑΕΠΠ.
3. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο έγγραφο της Ν.Υ αλλα και τις
εκτεθείσες προφορικά απόψεις του τµήµατος προµηθειών, από την
επισκόπηση της απόφασης της ΑΕΠΠ, πέραν της διάχυτης αρνητικής εις
βάρος του ∆ήµου διαχεόµενης αντίληψης της Αρχής αλλά και του
επιδειχθέντος υπ’ αυτής εκτός πλαισίου αρµοδιότητας ‘ελεγκτικού ρόλου’,
διαλαµβάνονται σ’ αυτή ενδοιαστικές σκέψεις και παραδοχές δυνητικές να
δηµιουργήσουν παγιωµένες εις βάρος του ∆ήµου αρνητικές και επαχθείς
θέσεις αντιµετώπισης των διαγωνιστικών διαδικασιών και ως εκ τούτου
συντρέχει

νόµιµη

αλλά

και

επείγουσα

περίπτωση

άσκησης

του

προβλεπόµενου ενδίκου µέσου κατ’ αυτής.
Β ] Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη
-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
-τις διατάξεις του Ν. 4312/2014
-τα ανω σχετικά έγγραφα και το υπο (4) σχετικό έγγραφο της Ν.Υ
-το σύνθετο, νοµικά ιδιόµορφο, σηµαντικό και επείγον της υπόθεσης
-το γεγονός ότι στον ∆ήµο µας υπηρετεί ένας(1) µόνο δικηγόρος ο οποίος
επιµελείται τις νοµικές υποθέσεις επτά(7) ΟΤΑ που αποτελούν τον
Καλλικρατικό

∆ήµο ∆ιονύσου και

ενασχόλησής του µε τις τρέχουσες και

λόγω του τεραστίου
ιδιαίτερα

σηµαντικές

φόρτου της
υποθέσεις,

είναι αδύνατη η ενασχόλησή του µε την προκείµενη εξαιτίας των ποικίλων,
σύνθετων και των σηµαντικών ιδιαιτεροτήτων και νοµικών ζητηµάτων της
Επειδή η απόφαση κοινοποιήθηκε µόλις χθές (11/7) και ως εκ τούτου δεν
µπορούσε να συµπεριληφθεί στα θέµατα της σηµερινής συνεδρίασης και της
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συνεπαγόµενης άµεσης εκτελεστότητας και αποδοχής της προς βλάβη του
∆ήµου , σε συνδυασµό µε το ασφυκτικό χρόνο της τρέχουσας προθεσµίας
προσβολής,

την δυσκολία της άµεσης νοµικής αντίδρασης εξαιτίας της

καλοκαιρινής περιόδου που διανύουµε µε τις συνακόλουθες δυσκολίες
νοµικής αντιµετώπισης και διεκπεραίωσης, υπάρχει επείγουσα περίπτωση
που δικαιολογεί και επιβάλλει την εκτός ηµερησίας εισαγωγή του
θέµατος προς εξέταση και λήψη απόφασης και
Κατά συνέπεια συντρέχει νόµιµη περίπτωση λήψης απόφασης
Α) άσκησης των προβλεπόµενων ενδίκων µέσων (αίτηση ακυρώσεως

&

αναστολή) κατά της ανω µε αρ. 733/19 απόφασης ΑΕΠΠ ενώπιον των
αρµοδίων δικαστηρίων &
Β) λόγω του ειδικού θέµατος της εν λόγω

υπόθεσης και της ιδιαίτερης

σπουδαιότητάς της, προτείνεται η ανάθεση του χειρισµού της και ο ορισµός
του

γνωστού

στον

∆ήµο

δικηγόρου

Αθηνών

∆ρ.

Απόστολο

Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο και νόµιµο εκπρόσωπο της ∆ικηγορικής
Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.-Κ. ΧΛΕΠΑΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(“AP.

PAPACONSTANTINOU & PARTNERS”), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Πατριάρχου Ιωακείµ αριθµ. 30-32, Κολωνάκι (Α.Μ. ∆.Σ.Α. 80036), να ασκήσει
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ακυρώσεως και αίτηση
αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθµ. 733/2019 απόφασης της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), µε την οποία έγινε δεκτή
προδικαστική προσφυγή της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» και ακυρώθηκε η υπ’
αριθµ. 201/2019 απόφαση του ∆ήµου ∆ιονύσου κατά το µέρος αυτής µε το
οποίο αναδεικνύεται ως προσωρινός ανάδοχος του υπόψη ∆ιαγωνισµού η
εταιρεία

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΠΙΣΤΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». Ως αµοιβή του ως άνω ∆ικηγόρου και της ∆ικηγορικής
Εταιρείας του ορίζεται η προβλεπόµενη από το άρθρο 59 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), Παράρτηµα I Κεφάλαιο ΣΤ΄ ωριαία αµοιβή, η
οποία ανέρχεται σε 80 ευρώ/ώρα, πλέον ΦΠΑ, περιλαµβανοµένου του
γραµµατίου προείσπραξης. Ενόψει της ιδιαιτερότητας της υποθέσεως, η
οποία απαιτεί αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία επί των ειδικών αυτών
αντικειµένων του ∆ηµοσίου ∆ικαίου, αλλά και των δυσχερειών αυτής,
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απαιτούνται συνολικά 30 ώρες Χ 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (ήτοι σύνολο 2.400
ευρώ πλέον ΦΠΑ), για τη διεξαγωγή νοµικής έρευνας και τη σύνταξη και
εκπόνηση νοµικά τεκµηριωµένης αιτήσεως ακυρώσεως, καθώς και συνολικά
15 ώρες Χ 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (ήτοι σύνολο 1.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ), για τη
διεξαγωγή

νοµικής

έρευνας

και

τη

σύνταξη

και

εκπόνηση

νοµικά

τεκµηριωµένης αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως, περιλαµβανοµένων των
αντιστοίχων γραµµατίων προείσπραξης. Η παρούσα εντολή παρέχεται ενόψει
αφενός της µεγάλης σηµασίας της υποθέσεως για τα συµφέροντα του ∆ήµου
και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης και εµπειρίας του ως άνω ∆ικηγόρου και
της ∆ικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείµενα αυτά, τα οποία έχουν µάλιστα
διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα.

Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.
 Τη µε αρ. 733/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ
 Τη µε αρ. 201/19 ΑΟΕ
 Τη µε αρ. 389/19 απόφαση ΑΕΠΠ
 Το µε α.π. 26461 έγγραφο της ΝΥ µε τα σε αυτό συνηµµένα
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει την άσκηση των προβλεπόµενων ενδίκων µέσων (αίτηση
ακυρώσεως & αναστολή) κατά της άνω µε αρ. 733/19 απόφασης
ΑΕΠΠ ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων &
2) Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον ∆ικηγόρο Αθηνών
∆ρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο και νόµιµο
εκπρόσωπο της ∆ικηγορικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΠ.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.-Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (“AP.
PAPACONSTANTINOU & PARTNERS”), που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Πατριάρχου Ιωακείµ αριθµ. 30-32, Κολωνάκι (Α.Μ. ∆.Σ.Α. 80036),
να ασκήσει/καταθέσει ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών ή σε
άλλο αρµόδιο δικαστήριο αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής
εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθµ. 733/2019 απόφασης της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), µε την οποία έγινε
δεκτή προδικαστική προσφυγή της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» και
ακυρώθηκε η υπ’ αριθµ. 201/2019 απόφαση του ∆ήµου ∆ιονύσου κατά
το µέρος αυτής µε το οποίο αναδεικνύεται ως προσωρινός ανάδοχος
του υπόψη ∆ιαγωνισµού η εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». Ως αµοιβή του ως άνω
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∆ικηγόρου και της ∆ικηγορικής Εταιρείας του ορίζεται η προβλεπόµενη
από το άρθρο 59 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013),
Παράρτηµα I Κεφάλαιο ΣΤ΄ ωριαία αµοιβή, η οποία ανέρχεται σε 80
ευρώ/ώρα, πλέον ΦΠΑ, περιλαµβανοµένου του γραµµατίου
προείσπραξης. Ενόψει της ιδιαιτερότητας της υποθέσεως, η οποία
απαιτεί αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία επί των ειδικών αυτών
αντικειµένων του ∆ηµοσίου ∆ικαίου, αλλά και των δυσχερειών αυτής,
απαιτούνται συνολικά 30 ώρες Χ 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (ήτοι σύνολο
2.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ), για τη διεξαγωγή νοµικής έρευνας και τη
σύνταξη και εκπόνηση νοµικά τεκµηριωµένης αιτήσεως ακυρώσεως,
καθώς και συνολικά 15 ώρες Χ 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (ήτοι σύνολο
1.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ), για τη διεξαγωγή νοµικής έρευνας και τη
σύνταξη και εκπόνηση νοµικά τεκµηριωµένης αιτήσεως αναστολής
εκτελέσεως, περιλαµβανοµένων των αντιστοίχων γραµµατίων
προείσπραξης. Η παρούσα εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της
µεγάλης σηµασίας της υποθέσεως για τα συµφέροντα του ∆ήµου και,
αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης και εµπειρίας του ως άνω ∆ικηγόρου
και της ∆ικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείµενα αυτά, τα οποία έχουν
µάλιστα διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
4. Τσούκας Παναγιώτης.
∆ήµαρχος
5. Καλαφατέλης Ιωάννης.
6. Κριεµάδης Στέφανος.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- Νοµική Υπηρεσία.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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