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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  
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Προς: 
Ως πίνακας Αποδεκτών 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
Για την 31η/2020 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6, του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες της 
παρ.1, του άρθρου 10, της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
55/τΑ/11-3-2020)  και του υπ’ αριθμ. 33282/29-5-2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ, σε 
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί με 
τηλεδιάσκεψη και με χρήση της  εφαρμογής e-presence την 31/08/2020,  ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι 
θέματος της ημερήσιας διάταξης:  
 
ΘΕΜΑ 1ο:  Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο κ. Διάκο 
Κωνσταντίνο, για εκπροσώπηση του Δήμου Βριλησσίων στο Διοικητικό 
Εφετείο Αθηνών (Τμήμα Ι) κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης του 
Δήμου κατά της υπ’ αριθμ. 249/70/29-3-2002 Απόφασης έγκρισης κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας της ΕΕΤΤ (με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην εταιρία «WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», για τη θέση 
Αναπαύσεως 38 στα Άνω Βριλήσσια Αττικής) και κάθε άλλης διοικητικής 
πράξης ή παράλειψης που εκδόθηκε συναφώς ή στο πλαίσιο σύνθετης 
διοικητικής ενέργειας κατόπιν παραπομπής από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας (Αρ. Απόφ. 814/2016) και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση αυτής»  
 
 
Συνημμένα: Εισήγηση  επί του θέματος   της  ημερήσιας διάταξης. 
 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη 
της  επιτροπής.  
 
Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα 
αναπληρωματικά τους. 
                                                                                                 
 
      
                                                                                                 Ο Πρόεδρος της 

         Οικονομικής Επιτροπής                       
 
          
         Κωνσταντίνος Βαφειάδης 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Τους Δημοτικούς Συμβούλους  κ.κ 

1 Φυκίρη  Παναγιώτη 
2 Αρσένη-Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα) 
3 Κυρίτση Ιωάννα 
4 Μάρα Φωτεινή 
5 Δημητρίου Αναστάσιο (Τάσο) 
6 Χρυσοπούλου Αικατερίνη 
7 Μαντινίδου-Τσούβαλου Σοφία 
8 Μαρίνη Γεώργιο 
 Ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

  
Β Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. 
1 Ντούμα Μαρία   
2 Μαλακού Χριστίνα 
3 Γούναρη Χρήστο 
4 Δεσποτίδη  Μάριο 
5 Κάππα Χρήστο 
6 Σταματελόπουλο Νικήτα 

 Ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
  

Γ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
1 Γραφείο Δημάρχου 
2 Γραφείο Τύπου (για ανάρτηση στην  ιστοσελίδα του Δήμου) 
3 κ. Τσούτσια Ιωάννη 
4 κ. Βήττο Βασίλειο 
5 κα. Αθανασοπούλου Γεωργία (Γωγώ) 
6 Προϊσταμένους Διευθύνσεων 

  
  
  
  
  



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Βριλήσσια , 27/08/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ          
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ:  

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 9874/27-08-2020 

 
ΠΡΟΣ   
 

                                                                Τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο κ. Διάκο 
Κωνσταντίνο, για εκπροσώπηση του Δήμου Βριλησσίων στο Διοικητικό 
Εφετείο Αθηνών (Τμήμα Ι) κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης του 
Δήμου κατά της υπ’ αριθμ. 249/70/29-3-2002 Απόφασης έγκρισης κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας της ΕΕΤΤ (με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην εταιρία «WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», για τη θέση 
Αναπαύσεως 38 στα Άνω Βριλήσσια Αττικής) και κάθε άλλης διοικητικής 
πράξης ή παράλειψης που εκδόθηκε συναφώς ή στο πλαίσιο σύνθετης 
διοικητικής ενέργειας κατόπιν παραπομπής από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας (Αρ. Απόφ. 814/2016) και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση αυτής»  
 
 
 
 
 
Σχετικές διατάξεις: Ν. 3852/2010, Ν. 4412/2016, Ν. 3463/2006, ΠΔ 80/2016, N. 
4555/2018  
 

Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βριλησσίων και συγκεκριμένα επί της 
συμβολής των οδών Αναπαύσεως 38 & Αλφειού υφίσταται, σύμφωνα με έγγραφη 
ενημέρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
κεραιοσύστημα κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας «WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», για την 
εγκατάσταση του οποίου έχει χορηγηθεί η με αριθ. 249/70/29-3-2002 άδεια 
κατασκευής της ΕΕΤΤ, λαμβανομένης υπόψη της υπ’ αρ. Μ.Ι./411/824/23-8-2001 
σύμφωνης γνώμης της ΕΕΑΕ και ως εκ τούτου υφίσταται δικαιολογημένη ανησυχία 
των περιοίκων. 

  
Με την υπ’ αριθ. 269/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

παρασχέθηκε η εντολή στους δικηγόρους κ.κ. Δημητράκη Ιωάννη και Διάκο 
Κωνσταντίνο  για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου 
Επικρατείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για την ακύρωση:  



 
 
1. Της με αριθ. πρωτ. 249/70/29-3-2002 απόφασης του Προέδρου της 

ΕΕΤΤ, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας στην εταιρία «WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», για τη θέση 
Αναπαύσεως 38 στα Άνω Βριλήσσια Αττικής και  

2. κάθε άλλης διοικητικής πράξης ή παράλειψης που εκδόθηκε συναφώς ή 
στο πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας. 
Η συμφωνηθείσα αμοιβή των δικηγόρων για την άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης ανέρχονταν στο ποσό των 1.200,00 € πλέον ΦΠΑ.και δεν έχει 
εισπραχθεί°σύμφωνα με βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας. 

  
Πράγματι, οι εν λόγω δικηγόροι άσκησαν ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας αίτηση ακύρωσης του Δήμου Βριλησσίων, του Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία 
«Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Γυμνασίου Βριλησσίων», του Ν.Π.Ι.Δ., με την 
επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 5ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων» 
και τριάντα ενός (31) ομόρων και περιοίκων στα επίμαχα κεραιοσυστήματα κατά 
του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), για την ακύρωση 1.Της με αριθ. 
249/70/29.3.2002 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων, με την οποία χορηγήθηκε άδεια κατασκευής κεραίας σταθμού ξηράς 
στην εταιρεία «ΣΤΕΤ ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ» (νυν WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.) 
για τη θέση  «ΆΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ» (Αριθμός Εγγραφής Κεραίας: 3414), 2.Της υπ’ αριθ. 
18320/29-8-2003 δήλωσης προσθήκης κεραιοσυστημάτων επί κατασκευής κεραίας 
σταθμού ξηράς, που εγκρίθηκε την ίδια ημερομηνία από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και 3.Κάθε άλλης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης εκδοθείσας συναφώς ή στο πλαίσιο 
σύνθετης διοικητικής ενέργειας.  

 
Αφού εκδικάσθηκε η εν λόγω αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας εκδόθηκε η υπ’αριθ. 814/2016 απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου, με 
την οποία παραπέμφθηκε η υπόθεση προς εκδίκαση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. 

 
Ήδη, κατόπιν ενημέρωσης από τον ανωτέρω δικηγόρο, κ. Κωνσταντίνο 

Διάκο, προς τον οποίο είχε παρασχεθεί η εντολή και η πληρεξουσιότητα για την 
άσκηση της ως άνω αίτησης ακύρωσης, έχει προσδιορισθεί μετ’αναβολή η εκδίκαση 
της εν λόγω αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Ι΄- 
Ακυρωτικό) κατά τη δικάσιμο της 03.09.2020, γι’αυτό και απαιτείται η παροχή 
εντολής και πληρεξουσιότητας στον ως άνω δικηγόρο για την παράσταση κι 
εκπροσώπηση του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου προς 
υποστήριξη της ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης. Ως αρχική ημερομηνία συζήτησης 
είχε οριστεί την 28/4/2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΑΚ 1364/11-10-2016 Πράξη 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών-Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας. 

 
Η παραπάνω υπόθεση κρίνεται ως μείζονος σημασίας για το Δήμο διότι η 

εγκατάσταση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να επηρεάζει τη δημόσια 
υγεία των περιοίκων, των μαθητών και εν γένει το περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι 
για το ζήτημα της έκθεσης των πολιτών στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και κατά 
πόσο αυτή επηρεάζει την υγεία τους μακροπρόθεσμα, υπάρχουν διάφορες 
επιστημονικές απόψεις, εντούτοις, δεν μπορεί να παρορά κανείς, απεναντίας οφείλει 
να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός και να λαμβάνει τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα.  

 
Συνεπώς απαιτεί τον χειρισμό της από δικηγόρο με εξειδικευμένη γνώση και 

εμπειρία σε θέματα διοικητικής δικαιοσύνης και κυρίως ακυρωτικής διαδικασίας που 



άπτονται του περιεχομένου της ακυρωτικής αίτησης που άσκησε ο Δήμος 
Βριλησσίων.   

 
Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 107 

οι δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, 
μεταξύ των οποίων και οι νομικές, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα XIV  του 
προσαρτήματος Α του εν λόγω νόμου, ανατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου αυτού, το άρθρο 122 και το άρθρο 109 καθώς και τις ειδικές διατάξεις 
που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες που προβλέπονται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

 
Το αντικείμενο της σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών συνίσταται στην 

παροχή εντολής στον Δικηγόρο, κο  Διάκο Κωνσταντίνο, για την  εκπροσώπηση του 
Δήμου Βριλησσίων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, κατά την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης του Δήμου κατά Απόφασης έγκρισης κεραίας κινητής τηλεφωνίας της 
ΕΕΤΤ , κατόπιν παραπομπής από το Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε μετ’ 
αναβολή συζήτησης αυτής, προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του 
Δήμου. 

 
  Αναλυτικά το αντικείμενο της εν λόγω παροχής υπηρεσίας και οι τεχνικές 

προδιαγραφές προσδιορίζονται σε σχετικό έγγραφο που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση 
Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει διαβιβαστεί αρμοδίως στο 
Δήμαρχο ως αρμόδιο διατάκτη. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.500 € και επιβαρύνεται 
με ΦΠΑ 24% ύψους 600 €, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης  ανέρχεται σε 3.100€. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται υπό  
CPV 79100000-5 με τίτλο: «Νομικές Υπηρεσίες». 

Mετά την ψήφιση του N. 4555/2018 (ΦΕΚ-133Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» και σύμφωνα με την παρ. 1, του 
άρθρου 203 του εν λόγω Νόμου: 

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

Ειδικότερα ο Δήμαρχος: 

«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν 
απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται 
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, πλέον της Οικονομκής Επιτροπής. 
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη 



δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».  

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω: 

 Με την 200/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΨ3ΔΩ9Ρ-
7ΕΨ) και την αριθμ. 138142/35007/17-2-2020 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου 
οικ. έτους 2020 και κατόπιν αναμορφώσεων  εγγράφηκε πίστωση στον 
Κ.Α.00.6111.03, Τίτλος: Εκδίκαση αίτησης κύρωσης κατά ΕΕΤΤ για κεραία 
κινητής {Αναπαύσεως-Αλφειού} ύψους 3.100,00 ευρώ. Ο συγκεκριμένος 
κωδικός περιλαμβάνει την αμοιβή δικηγόρου για διαχείριση της εν λόγω 
δικαστικής υπόθεσης  και για το λόγο αυτό δεν χρήζει περαιτέρω εξειδίκευσης 
πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή. 

 Συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9808/27-8-2020 και με έγγραφο της Δ/νσης 
Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που καταχωρήθηκε ως 
πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: «ΑΔΑΜ:20REQ007228634  », με το οποίο 
διαβιβάστηκε το σχετικό αίτημα για την έγκριση και πραγματοποίηση της εν 
λόγω υπηρεσίας 

 Συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9837/27-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με το οποίο διαβιβάστηκαν 
οι από 27-8-2020 συνταχθείσες Τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας καθώς 
και το  αίτημα για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας 

 Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9840/27-8-2020 Απόφαση Δημάρχου  περί 
διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση και έγκρισης των 
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του 
διατάκτη (παρ. 1α αρ. 4 Π.Δ. 80/2016), κατόπιν της δημοσίευσης και έναρξης 
ισχύος από 19/7/2018 του Ν. 4555/18 (Α’ 133), σύμφωνα με τον οποίο πλέον 
ως αρμόδιος διατάκτης ορίζεται ο Δήμαρχος Π.Δ. 80/2016), και υποβλήθηκε 
στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου  να 
καταρτίσει την απαιτούμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) 

 Καταρτίστηκε, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας  η σχετική Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 3.100.00 € ευρώ η οποία αφού βεβαιώθηκε 
παρά πόδας από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ), υπεγράφη από τον Δήμαρχο ως αρμόδιο διατάκτη ο 
οποίος ενέκρινε τη δαπάνη και διέθεσε τη σχετική πίστωση σε βάρος του 
οικείου Κ.Α. Στη συνέχεια έλαβε αριθμό πρωτ.9861/27-8-2020, 
καταχωρήθηκε με α/α 354 στο Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2020 και 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 
Ω0ΗΝΩ9Ρ-2ΜΜ και στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20REQ007230462. 

Για την έκδοσή της ελήφθη υπόψη η με αριθμ. 8 Ερώτηση αναφορικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4555/2018 και η αντίστοιχη Απάντηση του 
ΥΠ.ΕΣ με την οποία προβλέπονται τα κάτωθι:   

Αριθμ. 8 Ερώτηση 

Πότε γίνεται η ανάληψη υποχρέωσης όταν αναθέτει ο Δήμος σε εξωτερικό 
δικηγόρο; Η ανάθεση γίνεται από την οικονομική επιτροπή, αλλά η απόφαση 
για το ποσό γίνεται μετά με απόφαση ΔΣ (άρθρο 281 του ν.3463/06). Τις 
περισσότερες φορές είναι και επείγουσες οι αναθέσεις, οπότε τρέχει η 
ανάθεση πριν το ΔΣ. 



Απάντηση :   

Η διαδικασία ανάληψης της υποχρέωσης προηγείται υποχρεωτικά -κατά 
κανόνα- όλων των άλλων διαδικασιών πραγματοποίησης της δαπάνης. 
Συνεπώς, σε περίπτωση ανάθεσης νομικών υπηρεσιών σε δικηγόρο, η 
συμφωνημένη αμοιβή του οποίου καθορίζεται απαραιτήτως με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 90/2018, 255/2017, 204/2017), η 
απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης εκδίδεται από το δήμαρχο πριν από 
την απόφαση του συμβουλίου, λαμβάνοντας αναγκαστικά υπόψη το κατ’ 
εκτίμηση ύψος δαπάνης 

Επισημαίνεται Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 62268/6-11-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ με ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πιστώσεων για ανάθεση εργασίας σε 
εξωτερικό δικηγόρο … «Αναφορικά με την ανάθεση εργασίας σε πληρεξούσιο 
δικηγόρο από το δήμο επισημαίνεται ότι ισχύουν τα οριζόμενα της περ ιε, της 
παρ 1 του άρ 72 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με τα οποία η εν λόγω ανάθεση 
ανήκει στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, η οποία έπεται της 
ανωτέρω ανάληψης υποχρέωσης. Παράλληλα, οι αμοιβές των πληρεξούσιων 
δικηγόρων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ». 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 62268/2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα: 
“Εξειδίκευση πιστώσεων για ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο” : 

Σε απάντηση του υπ’αριθμ. 34127/26.09.2018 εγγράφου σας, επισημαίνουμε 
ότι με το άρθρο 203 του ν 4555/2018, απονέμεται αποκλειστικά στο δήμαρχο 
η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 
όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση 
μόνον της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Ως εκ τουτου, οι 
σχετικές αποφάσεις διάθεσης και έγκρισης των δαπανών που λαμβάνονταν 
πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4555/2018, δεν υφίστανται καθώς αυτές 
διενεργούνται πλέον μόνο με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού που χρήζουν εξειδίκευσης, οπότε και πριν από την 
απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση εξειδίκευσης της 
δαπάνης από το δημοτικό συμβούλιο. 

Αναφορικά με την ανάθεση εργασίας σε πληρεξούσιο δικηγόρο από το δήμο 
επισημαίνεται ότι ισχύουν τα οριζόμενα της περ ιε, της παρ 1 του άρ 72 του ν. 
3852/2010, σύμφωνα με τα οποία η εν λόγω ανάθεση ανήκει στις 
αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, η οποία έπεται της ανωτέρω 
ανάληψης υποχρέωσης. Παράλληλα, οι αμοιβές των πληρεξούσιων 
δικηγόρων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ. 

Στις περιπτώσεις που οι αμοιβές των πληρεξούσιων δικηγόρων καθορίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων,ο υπολογισμός του ποσού 
της σχετικής ανάληψης υποχρέωσης καθίσταται ευχερής, καθώς αυτές είναι 
συγκεκριμένες και άραμπορεί να προβλεφθεί το ακριβές ποσό της κατά 
περίπτωση ανάθεσης. Έτσι δεν χρειάζεται να προηγηθεί εξειδίκευση της 
πίστωσης από το δημοτικό συμβούλιο. 

Στις περιπτώσεις δικαστικού χειρισμού ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 
σημασία ή σπουδαιότητα για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν 
εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία, η ανάθεση ανήκει στην οικονομική επιτροπή, 
η αμοιβή όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του 



ΚΔΚ καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Σε αυτήν την 
περίπτωση αναφέρεται και η Συχνή Ερώτηση 8, η οποία βρίσκεται 
αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου μας. 

 

Σύμφωνα με τις Απαντήσεις  του ΥΠ.ΕΣ. για την εφαρμογή των άρθρων 203-
207 του Κλεισθένη Ι: 

Η διαδικασία ανάληψης της υποχρέωσης προηγείται υποχρεωτικά -κατά 
κανόνα- όλων των άλλων διαδικασιών πραγματοποίησης της δαπάνης. 
Συνεπώς, σε περίπτωση ανάθεσης νομικών υπηρεσιών σε δικηγόρο, η 
συμφωνημένη αμοιβή του οποίου καθορίζεται απαραιτήτως με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 90/2018, 255/2017, 204/2017), η 
απόφαση ανάληψης της  υποχρέωσης εκδίδεται από το δήμαρχο πριν από 
την απόφαση του συμβουλίου, λαμβάνοντας αναγκαστικά υπόψη το κατ’ 
εκτίμηση ύψος δαπάνης. 

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου 
Ι του Ν. 4412/2016 και είναι “κάτω” των ορίων. 

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 62268/2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα: 
“Εξειδίκευση πιστώσεων για ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο” : 

Σε απάντηση του υπ’αριθμ. 34127/26.09.2018 εγγράφου σας, επισημαίνουμε 
ότι με το άρθρο 203 του ν 4555/2018, απονέμεται αποκλειστικά στο δήμαρχο η 
αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 
όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση 
μόνον της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Ως εκ τουτου, οι 
σχετικές αποφάσεις διάθεσης και έγκρισης των δαπανών που λαμβάνονταν 
πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4555/2018, δεν υφίστανται καθώς αυτές 
διενεργούνται πλέον μόνο με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού που χρήζουν εξειδίκευσης, οπότε και πριν από την 
απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση εξειδίκευσης της 
δαπάνης από το δημοτικό συμβούλιο. 

Αναφορικά με την ανάθεση εργασίας σε πληρεξούσιο δικηγόρο από το δήμο 
επισημαίνεται ότι ισχύουν τα οριζόμενα της περ ιε, της παρ 1 του άρ 72 του ν. 
3852/2010, σύμφωνα με τα οποία η εν λόγω ανάθεση ανήκει στις 
αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, η οποία έπεται της ανωτέρω 
ανάληψης υποχρέωσης. Παράλληλα, οι αμοιβές των πληρεξούσιων 
δικηγόρων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ. 

Στις περιπτώσεις που οι αμοιβές των πληρεξούσιων δικηγόρων καθορίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων,ο υπολογισμός του ποσού 
της σχετικής ανάληψης υποχρέωσης καθίσταται ευχερής, καθώς αυτές είναι 
συγκεκριμένες και άραμπορεί να προβλεφθεί το ακριβές ποσό της κατά 
περίπτωση ανάθεσης. Έτσι δεν χρειάζεται να προηγηθεί εξειδίκευση της 
πίστωσης από το δημοτικό συμβούλιο. 



Στις περιπτώσεις δικαστικού χειρισμού ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 
σημασία ή σπουδαιότητα για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν 
εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία, η ανάθεση ανήκει στην οικονομική επιτροπή, 
η αμοιβή όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του ΚΔΚ 
καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Σε αυτήν την περίπτωση 
αναφέρεται και η Συχνή Ερώτηση 8, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον 
ιστότοπο του Υπουργείου μας. 

Στο υπ’ αριθμ. 716/τΓ/2019 ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε την 25/4/2019,  
περιλαμβάνεται η πρόσληψη του κ. Δημητρίου Κούνα σε κενή οργανική θέση 
του Δήμου Βριλησσίων, ως δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, ο οποίος 
ανέλαβε καθήκοντα την 15/05/2019. 

Σας γνωρίζουμε ότι για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου 
Βριλησσίων αναφορικά με τα ζητήματα που προέκυψαν από την υφιστάμενη 
λειτουργία της κεραίας κινητής τηλεφωνίας και την προστασία των περιοίκων, την 
έναρξη ισχύος του Ν.4555/2018, την πρόσληψη δικηγόρου στο Δήμο Βριλησσίων 
αλλά και την αναγκαιότητα εξειδικευμένων γνώσεων στη διαχείριση της υπόθεσης 
απαιτείται η παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο εφόσον όμως ο 
υπηρετούν δικηγόρος του Δήμου με σχέση έμμισθης εντολής, κ. Κούνας Δημήτριος, 
κρίνει και βεβαιώσει ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 
δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία ή ότι κωλύεται (ύπαρξη σπουδαίου 
κωλύματος) παράστασής του στο εν λόγω δικαστήριο κατά την ημερομηνία 
εκδίκασης της αίτησης ακύρωσης ή κατόπιν βεβαίωσης ότι  δεν έχει δικαίωμα να 
παρίσταται σε ανώτατα δικαστήρια. 

Ο ανωτέρω μας διαβίβασε το υπ.αρ. 9838/27-8-2020 έγγραφο με το οποίο 
τεκμηριώνεται η σπουδαιότητα της υπόθεσης για τα συμφ΄ροντα του Δήμου και για 
την προάσπιση της δημόσιας υγείας και η αναγκαιότητα εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω στις περιπτώσεις δικαστικού χειρισμού ζητημάτων, 
τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα για τα συμφέροντα του δήμου και 
απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία, η ανάθεση ανήκει στην οικονομική 
επιτροπή, η αμοιβή όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του 
ΚΔΚ καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Για την εκπροσώπηση του Δήμου προτείνεται ο δικηγόρος κ. Διάκος Κωνσταντίνος 
με ΑΦΜ: 015156537 Δ/νση: Πλατεία Ομονοίας 12 Αθήνα τ.κ. 104.31 τηλ. 210-
3211490/331287, 6972223030 και φαξ: 210-3215773  και e-mail: 
email:ekodiak48@gmail.com λόγω της εξειδικευμένης εμπειρίας του σε διαχείριση 
νομικών υποθέσεων που αφορούν  τη δυνατότητα ή μη εγκατάστασης σταθμών 
βάσεως και κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε κατοικημένες περιοχές σε πληθώρα 
Δήμων, της πολυετούς εμπειρίας του, της προηγούμενης ανάθεσης της υποβολής 
αίτησης ακύρωσης αλλά κυρίως λόγω της μείζονος σημασίας του θέματος για το 
Δήμο.Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση και η 
εξειδικευμένη παροχή νομικής υποστήριξης στο Δήμο. 

 
Σύμφωνα με την περίπτωση ιθ της παρ. 1 του άρθρου 72  του Ν. 3852/2010 ορίζεται 
ότι η Οικονομική Επιτροπή: «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.» 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης, με την 
οποία να: 
 

1) Παρέχεται εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο κ. Διάκο 
Κωνσταντίνο, για εκπροσώπηση του Δήμου Βριλησσίων στο 
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
του Δήμου κατά Απόφασης έγκρισης κεραίας κινητής τηλεφωνίας της 
ΕΕΤΤ την 3/9/2020 (κατά της με αριθ. πρωτ. 249/70/29-3-2002 απόφασης 
του Προέδρου της ΕΕΤΤ, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην εταιρία «WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», για τη 
θέση Αναπαύσεως 38 στα Άνω Βριλήσσια Αττικής και κάθε άλλης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης που εκδόθηκε συναφώς ή στο 
πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας), κατόπιν παραπομπής από το 
Συμβούλιο της Επικρατείας» και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση αυτής  
 

2) Παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 281, του 
Ν.3463/2006, η λήψη απόφασης ως προς τον καθορισμό αμοιβής του 
δικηγόρου κ. Διάκου Κωνσταντίνου για τις ανωτέρω ενέργειες καθώς η 
εν λόγω υπόθεση απαιτεί εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία και 
έχει ιδιαίτερη σημασία για το Δήμο Βριλησσίων. Προτεινόμενη 
ενδεικτική αμοιβή 2.500,00€ (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) με 
επιπλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή ποσού €600,00 (εξακόσια ευρώ), 
άρα η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε ύψος €3.100,00 (τριών 
χιλιάδων και εκατό ευρώ). 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2020, με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του 
Δήμου και συγκεκριμένα την πίστωση με τον παρακάτω Κωδικό Αριθμό 
(Κ.Α.), 00.6111.03 Τίτλος: Εκδίκαση αίτησης κύρωσης κατά ΕΕΤΤ για 
κεραία κινητής {Αναπαύσεως-Αλφειού }όπου έχει εγγραφεί επαρκές 
ποσό 
 

3) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 
    
Με εντολή Δημάρχου 
 

                                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας 
Νικόλαος Μπαρμπούνης 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
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