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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                     213 20 63 776 

          
Συνεδρίαση 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 10/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-01-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 6821 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 03-01-2020. 
 

Θέμα  10ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Παροχή γνωμοδότησης  για την ανάθεση ή μη σε  εξειδικευμένο δικηγόρο του χειρισμού 
υποθέσεως της Περιφέρειας Αττικής.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Το αναπληρωματικό μέλος: 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το (1) ένα, έχει αντικατασταθεί από αναπληρωματικό 
μέλος.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω 
των εξαιρετικά περιορισμένων χρονικών περιθωρίων προκειμένου να δοθούν στην Επιτροπή -του 
άρθρου 7  παρ1 Ν.2839/2000-  τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία και η γνωστοποίηση των 
απόψεων της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την προσφυγή  του Δήμου Μαραθώνα για την 
ακύρωση της υπ’ αριθμ 254/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ο πρόεδρος 
της Επιτροπής κ. Πέππας,  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την γνωμοδότηση 
του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων στην οποία 
αναφέρονται  τα εξής: 
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Με έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, ζητείται η ανάθεση 
σε εξειδικευμένο δικηγόρο, της εκπροσώπησης της Περιφέρειας Αττικής στην υπόθεση με την 
οποία προσβάλλεται η 254/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με τη 
συνέχιση λειτουργίας του ΧΥΤΥ Γραμματικού.  
Σύμφωνα με το άρθρο 176 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια, 
μεταξύ άλλων και για …: «Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την 
ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσες περιφέρειες, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, 
με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε 
ανώτατα δικαστήρια. 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 της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 281 του ΚΔΚ».   
Συνεπώς, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να κρίνει και να αποφασίσει σχετικά με 
αναγκαιότητα ανάθεσης, εφόσον θεωρεί ότι μια υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα 
της Περιφέρειας και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και χειρισμό.  
Σε κάθε περίπτωση, η Νομική Υπηρεσία, δεν προτείνει προς τούτο, δικηγόρους ή δικηγορικές 
εταιρείες, ούτε φυσικά  τις όποιες αμοιβές αυτών, για τις οποίες αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 
281 του ΚΔΚ είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της εν λόγω υπόθεσης και την  ιδιαίτερη σημασία που αυτή 
έχει για τα συμφέροντα της Περιφέρειας και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και χειρισμό 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
 
Την ανάθεση εντολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 116 και 118 του Ν. 4412/2016 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και την υπ’ αριθμ 4683/1998 ΥΑ (ΦΕΚ Β 
140/18.02.98) στην Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΡΑ 
ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παροχή νομικών υπηρεσιών.  
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος, δηλώνει λευκό 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημητριος, Μεθυμάκη Άννα 

και Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος κα Λογοθέτη Αικατερίνη, δηλώνει λευκό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
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