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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    50η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 19.10.2022 

               (Αριθμ. πρωτ. 77287/20.10.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 19η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 75941/14.10.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής  Επιτροπής στις 14.10.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το 

άρθρο 78 του Ν. 4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ           Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.           «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.            Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                         «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.             «      « 

       ΑΠΟΦΑΣΗ –372–  

           Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη παροχή εξουσιοδότησης στη δικηγορική εταιρεία 

«Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης», για το χειρισμό της υπόθεσης του Δήμου Ιλίου κατά της εταιρείας με 

την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» και αφορά το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 76111/17.10.2022 έγγραφο της Νομικής 

Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Στις 5-10-2022  επιδόθηκε στο Δήμο Ιλίου η με αρ. πρωτ. 73260 Ειδική Δήλωση διακοπής 

εργασιών (αρ. 161 του Ν. 4412/2016) από την εταιρεία «Τεχνική Έργων Α.Ε.» και αφορούσε την 

εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου».  

Επειδή ο χειρισμός της συγκεκριμένης υπόθεσης δικαστικά ή εξώδικα έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα 

συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία στην οποία ο μοναδικός 

δικηγόρος του Δήμου Ιλίου δεν δύναται να ανταποκριθεί.  
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Επειδή  η δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης» έχει τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο 

χειρισμό τέτοιου είδους υποθέσεων, όπου και στο παρελθόν με επιτυχία είχε ανταποκριθεί (energa, 

κ.λ.π.).  

Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρμόδια για την παροχή εξουσιοδότησης για τις παραπάνω ενέργειες κατ’ 

άρθρο 72 παρ. ιθ εδ. β του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει όπου « 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.» 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε ν’ ανατεθεί στην δικηγορική εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» o χειρισμός της υπόθεσης του Δήμου Ιλίου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Τεχνική Έργων Α.Ε.» 

 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

                           Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Αναθέτει στην δικηγορική εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» τον χειρισμό της υπόθεσης 

(δικαστικά ή εξώδικα) του Δήμου Ιλίου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τεχνική 

Έργων Α.Ε.»  που αφορά το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,  

                     Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι.,  

     ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                  Γαλούνης Δ.  
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