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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                     «Έγκριση απόφασης Προέδρου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος»  

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      

   

ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 6/2019                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 926/22-04-2019 

ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 50/2019 

 

 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      6/2019 

Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             

Από το πρακτικό της, από 19 Απριλίου  2019, 6ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            

Σήμερα 19/04/2019  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 

839/15-04-2019   πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω 

θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
 Η.Δ. 

 

«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2019 (αριθμ. πρωτ. 527/15-3-2019) Απόφασης της Προέδρου του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.» περί της ανάθεσης στo δικηγόρο Γεώργιο Δ. Δακουρά ποινικής υπόθεσης που αφορά την Πρόεδρο 

του Ο.Κ.Α.Π.Α. και η οποία ελήφθη λόγω κατεπείγοντος, καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου για την ανατεθείσα 

υπόθεση». 

 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν 

δέκα (10). Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και το αναπληρωματικό μέλος Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία. Τα μέλη 

Χριστοπούλου Γαβριέλα  και Μαναός Δημήτριος απουσίαζαν.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  

Λάβδα Ελένη                                                                                                       Χριστοπούλου Γαβριέλα   

Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                                                   Μαναός Δημήτριος                 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                                                                       

Κακαβάς Νικόλαος                                                                                             

Χανακούλας Αθανάσιος                                                                                     

Φουστέρη Μαρία                                                                                

Δημουλά Έλση  

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 

Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία 

 

 Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

 

Στις 4/3/19 διαβιβάστηκε μέσω τηλεομοιοτυπίας από το 14
ο
 Προανακριτικό Τμήμα του Πταισματοδικείου Αθηνών 

στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και εν συνεχεία διαβιβάστηκε στον «Ο.Κ.Α.Π.Α.» η με αριθμ. πρωτ. 101 από 1.3.2019 

κατεπείγουσα παραγγελία του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών για την άμεση αποστολή των στοιχείων ταυτότητας και 

διεύθυνσης κατοικίας της Προέδρου του «Ο.Κ.Α.Π.Α» κατά την ημερομηνία 16.7.2014, κυρίας Λάβδα Ελένης, στα πλαίσια της 

κατεπείγουσας εισαγγελικής παραγγελίας με αριθμό Ζ19/4976. Η ίδια παραγγελία εστάλη ακόμη μία φορά με κίνδυνο της 

διάπραξης του αδικήματος της απείθειας. 

Κατόπιν, στις 7/3/2019 επιδόθηκε δια αρμοδίου αστυνομικού οργάνου στον «Ο.Κ.Α.Π.Α.» η κατεπείγουσα λόγω 

παραγραφής, από 6.3.2019 κλήση της 14
ης

 Πταισματοδίκου Αθηνών προς την Πρόεδρο του «Ο.Κ.Α.Π.Α.» κ. Λάβδα Ελένη, για 
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να λάβει άμεσα γνώση της αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης (αριθμός Ποινικής δικογραφίας 2238Π, Ζ19/4976) εναντίον της 

και για να εξεταστεί ανωμοτί στις 8.3.2019. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την 14
η
 Πταισματοδίκη Αθηνών, καθώς η 

κ. Πρόεδρος ήταν εκτός Αθηνών, χορηγήθηκε απαρέγκλιτη προθεσμία άνευ άλλης αναβολής μέχρι την Δευτέρα 18.3.2019 για 

την κατάθεση απολογητικού υπομνήματος-έγγραφων εξηγήσεων της Προέδρου για την ανωτέρω ποινική δικογραφία εις 

βάρος της, που αφορά την παράβαση του άρθρου 56
Α
 του ν. 2725/1999, κατόπιν της αυτεπάγγελτης με αριθμό Ζ19/4976 

μηνύσεως, η υπόθεση δε αυτή εκκρεμεί από το 2016, καθώς ανάλογη ποινική δίωξη για το ίδιο θέμα είχε ασκηθεί και κατά 

του πρώην Προέδρου του «Ο.Κ.Α.Π.Α.» και η υπόθεση τότε είχε αναταθεί δια της υπ’ αριθμ. 190/2016 απόφασης Προέδρου 

(α.π. 2772/14.11.2016) εγκριθείσας δια της υπ’ αρ. 18/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (αρ. πρωτ. 3163/6.12.2016) 

στον δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Δακουρά του Διονυσίου (Α.Μ. 24601 ΔΣΑ), ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση επιτυχώς δια 

της καταθέσεως εγγράφων εξηγήσεων του τότε διωκόμενου Προέδρου του Οργανισμού. 

Επειδή ο Οργανισμός δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία και η υπόθεση είναι επείγουσα λόγω της 

χορηγηθείσας αυστηρής και απαρέγκλιτης προθεσμίας για την κατάθεση εγγράφων εξηγήσεων στις 18.03.2019, αφενός και 

αφετέρου, επειδή η ανωτέρω υπόθεση αφορά την Πρόεδρο του Οργανισμού, ήτοι με την οργανική της ιδιότητα ως 

εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Α.Π.Α.» και επειδή ο δικηγόρος Γεώργιος Δακουράς του Διονυσίου (ΑΜ24601ΔΣΑ) έχει πλήρη 

γνώση της σχετικής ανωτέρω ποινικής δικογραφίας, έχει χειριστεί κατά το παρελθόν την ίδια υπόθεση με επιτυχία και 

διαθέτει ιδιαίτερες και λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με την υπόθεση, η Πρόεδρος με την υπ’ αριθμ. 23/2019 απόφαση 

(αριθμ. πρωτ. 527/15.03.2019)  ανέθεσε στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά κάτοικο Αθηνών, (Τζωρτζ 34) με ΑΦΜ 126458002, Δ’ 

Αθηνών να λάβει αντίγραφα εκ της ποινικής δικογραφίας με ΑΒΜ 2238Π/Ζ19/4976, να μελετήσει το φάκελο της ποινικής 

δικογραφίας, να συλλέξει όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς υπεράσπιση της Προέδρου του «Ο.Κ.Α.Π.Α.» και να συντάξει 

έγγραφες εξηγήσεις για λογαριασμό του Οργανισμού και της Προέδρου του. 

Επιπροσθέτως, με την υπ’ αριθμ. 23/2019 απόφαση της παρέπεμψε τον καθορισμό της αμοιβής του ως άνω δικηγόρου στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), 

διότι έκρινε ότι η εν λόγω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτείται εξειδικευμένη νομική γνώση και 

εμπειρία σε ανάλογα ζητήματα. 

Ως εκ τούτου, προτείνεται να καθοριστεί η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου για τη λήψη αντιγράφων εκ της ποινικής 

δικογραφίας με ΑΒΜ 2238Π/Ζ19/4976, την μελέτη του φακέλου της ποινικής δικογραφίας, τη συλλογή όλων των 

απαραίτητων εγγράφων προς υπεράσπιση της Προέδρου του «Ο.Κ.Α.Π.Α.» και της σύνταξης έγγραφων εξηγήσεων για 

λογαριασμό του Οργανισμού και της Προέδρου του, στο ποσό των 1.200,00€ που κρίνεται εύλογο, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

στο συνολικό ποσό των 1.488,00€. 

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού των εξόδων του «Ο.Κ.Α.Π.Α.»  οικ. έτους 2019 με τίτλο 

«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».  

 

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αποφασίσουν σχετικά. 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

αφού έλαβε υπόψη του 

 

1. Την εισήγηση της Προέδρου 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2, του άρθρου 72 παρ.1, περ.ιε΄ & παρ. 2 και του 

άρθρου 75 του Ν.3852/2010 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

5. Το ότι στο Δήμο και στο Νομικό Πρόσωπο δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία 

αντιμισθία 

                                                                                       μετά από διαλογική συζήτηση, 

                            αποφασίζει ομόφωνα 

 

Εγκρίνει την εκδοθείσα, βάσει του άρθρ. 58 παρ.2 του Ν.3852/2010, υπ΄αριθμ. 23/2019 (αριθμ. πρωτ. 527/15.03.2019) 

απόφαση με την οποία αναθέτει στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά κάτοικο Αθηνών, (Τζωρτζ 34) με ΑΦΜ 126458002, Δ’ 

Αθηνών να λάβει αντίγραφα εκ της ποινικής δικογραφίας με ΑΒΜ 2238Π/Ζ19/4976, να μελετήσει το φάκελο της ποινικής 

δικογραφίας, να συλλέξει όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς υπεράσπιση της Προέδρου του «Ο.Κ.Α.Π.Α.» και να συντάξει 

έγγραφες εξηγήσεις για λογαριασμό του Οργανισμού και της Προέδρου του και καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), διότι έκρινε ότι η εν 

λόγω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτείται εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία σε 

ανάλογα ζητήματα, στο ποσό των 1.200,00€ που θεωρείται εύλογο, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο συνολικό ποσό των 

1.488,00€. 

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού των εξόδων του «Ο.Κ.Α.Π.Α.»  οικ. έτους 2019 με τίτλο 

«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».  
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Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  50/2019 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                     Κούμπα-Κομνηνού Άννα 

                                                                                               Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία            

                                                                                               Κακαβάς Νικόλαος  

    Χανακούλας Αθανάσιος 

                                                                                               Φουστέρη Μαρία 

                                                                                               Δημουλά Έλση 

                        Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
                          Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 

                    Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                      

Από το πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου στις  19/04/2019  

Φιλοθέη 22/04/2019  

  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 
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