
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 19.11.15 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  ΑΡ.ΠΡΩΤ: 12770     
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟY                         
                                                29Η Συνεδρίαση /16-11-2015 
 
                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 146/2015 
 
ΘΕΜΑ: . Έγκριση της παραστάσεως και αµοιβής του δικηγόρου Πειραιώς Σουβατζή 
Αλέξανδρου µε Α.Μ  ∆.Σ.Α. 3002, κατοίκου  Αθηνών, οδός Τσαµαδού αρ. 39, 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 12.11.2015 ή 
σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο.   
 
Πρακτικό της µε αριθµό 29ης /2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της 16ης του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 12443/11-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ          
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος              1.Βούρλος ∆ηµήτριος        
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                  2.Κοντόσταυλος Γεώργιος          
2.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος)                           3.Βασιλάκη Αικατερίνη                                            
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
6.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Χουδετσανάκη Γαρυφαλιά. 
 
 
 
 
 



Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 6ο θέµα της   ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 
12387/10.11.2015 εισήγηση της Νοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου και λέει τα  εξής: 
 
Ο δικηγόρος Πειραιώς Σουβατζής Αλέξανδρος µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 3002, κάτοικος 
Αθηνών, οδός Τσαµαδού αρ. 39, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως µου, παρέστη για 
λογαριασµό της Μαρούσας Γραµπά και την εκπροσώπησε ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 12.11.2015, στη συζήτηση της από 
22.11.2012, και µε αριθµό καταθέσεως 186050/15882/2012 αγωγής του Ιωάννου 
Ψωµά κατά 1. της “Cosmote –κινητές τηλεπικοινωνίες A.E.”, 2. του Κωνσταντίνου 
Στριφτάρη και 3. της Μαρούσας Γραµπά, εργαζόµενης στο Κ.Ε.Π. Καισαριανής, µε 
αίτηµα επιδίκασης αποζηµίωσης και χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης 
από αδικοπραξία, συνολικού ύψους 241.365,02 €.  
Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του ενάγοντος Ιωάννου Ψωµά, η Μαρούσα Γραµπά 
κατά υπέρβαση της εξουσίας της και κατά παράβαση των καθηκόντων της, 
επικύρωσε ακριβές αντίγραφο της ταυτότητάς του και το βεβαίωσε την 11.01.2011 µε 
σφραγίδα του Κ.Ε.Π. Καισαριανής, όπου και εργάζεται. 
 
 
Ο ∆ήµος κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3979/2011 έχει την υποχρέωση να  
παράσχει νοµική υποστήριξη στην εργαζόµενη στο Κ.Ε.Π. Καισαριανής  Μαρούσας 
Γραµπά ενώπιον του ανωτέρω ∆ικαστηρίου, κατά τη δικάσιµο της 12.11.2015 ή σε 
κάθε µετ' αναβολή δικάσιµο. 

 

Επειδή λόγω του κατεπείγοντος της υπόθεσης, ο ανωτέρω δικηγόρος παρέστη µε την 
από  10.11.2015 εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου. 

Επειδή ο ∆ήµος µας δεν διαθέτει δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία, πρέπει η Οικονοµική 
Επιτροπή να εγκρίνει την παράσταση του άνω δικηγόρου, ενώπιον του ανωτέρω 
δικαστηρίου. 
 
 Η προβλεπόµενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 700,00 €  πλέον  
ΦΠΑ 23% 
 
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή .  
 
                                            Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
           Αφού άκουσε την εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση 
 
 
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει   την   παράσταση του δικηγόρου  Πειραιώς, Σουβατζή Αλέξανδρου µε Α.Μ. 
∆.Σ.Α. 3002, κατοίκου Αθηνών, οδός Τσαµαδού αρ. 39,  ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιµο της 12.11.2015 ή σε κάθε µετ' αναβολή 



δικάσιµο, για να εκπροσωπήσει τη Μαρούσα Γραµπά  κατά τη συζήτηση της από 
22.11.2012, και µε αριθµό καταθέσεως 186050/15882/2012 αγωγής του Ιωάννου 
Ψωµά, µε αίτηµα επιδίκασης αποζηµίωσης και χρηµατικής ικανοποίησης λόγω 
ηθικής βλάβης από αδικοπραξία, συνολικού ύψους 241.365,02 €.  
 
Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
                    
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
                         
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών                                                      
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                 2.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος)                            
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
                                                                        4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
                                                                        5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        6.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
 
 
 
                                                                                  Καισαριανή   17/11/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                               
 
 
 


