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                                            ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 155/2015 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραστάσεως και αµοιβής του δικηγόρου Αθηνών Προυσανίδη 
Ιορδάνη του Αναστασίου µε Α.Μ.∆.Σ.Α.4947, κατοίκου  Αθηνών, οδός 
Πανεπιστηµίου 59 & Μπενάκη Εµµανουήλ 5, σε δικαστήριο του ∆ήµου στις  
13.11.2015.  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 32ης/2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της  30ης του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 13.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 13140/26-11-2015 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 
Αντιπροέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  τέσσερα (4) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
Αντιπρόεδρος Κοντόσταυλος Γεώργιος                 1.Βούρλος ∆ηµήτριος      
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                                                           
2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
3.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη  
Ο Αντιπρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 
των µελών την  µε αρ. πρωτ. 13138/26-11-2015 εισήγηση  του Σταθάκη Ιωάννη της 
Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας  η οποία έχει ως εξής: 
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                                                                                               Προς 
                                                                            Την Οικονοµική Επιτροπή 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραστάσεως και αµοιβής του δικηγόρου Αθηνών Προυσανίδη 
Ιορδάνη του Αναστασίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 4947, κατοίκου Αθηνών, οδός 
Πανεπιστηµίου 59 & Μπενάκη Εµµανουήλ 5, σε δικαστήριο του ∆ήµου στις 
13.11.2015. 

****************** 
  
∆υνάµει της υπ’ αρ. 78/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ο ∆ήµος 
Καισαριανής παρείχε την εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αθηνών 
∆ηµήτριο Σούφλα να παρασταθεί  και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Καισαριανής 
ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 25ο), κατά τη 
δικάσιµο της 13.11.2015, στη συζήτηση της από 8.3.2005 και µε αριθµό  καταθέσεως 
δικογράφου 8077/2871/2005, αίτησης του Σωµατείου µε την επωνυµία «Πανελλήνιος 
Σκοπευτική Εταιρεία» κατά 1. του Νοµάρχη Αθηνών και 2. της σιωπηρής αρνήσεως 
του Νοµάρχη Αθηνών να άρει την αναγκαστική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε σε 
ακίνητο, µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα από 29-8-1978 (ΦΕΚ 497/25-9-1979 τ. ∆΄) περί 
τροποποιήσεως του ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Καισαριανής, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. Γ 5379/463/1979 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Γεωργίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 214/15-4-1979 τ. ∆’) και το από 15.10.2002 
Προεδρικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ ∆΄ 961/6-11-2002).  
Με το µε αριθµό 39/9.11.2015 έγγραφο του, ο ως άνω δικηγόρος για λόγους 
ασθενείας παρέδωσε το φάκελο στον ∆ήµο. Κατόπιν τούτου, µε την υπ'αρ.  
1620/2015 απόφαση ∆ηµάρχου, η οποία εκδόθηκε δυνάµει του άρθρου 58 παρ. 2 του 
Ν. 3852/2010, ανατέθηκε η εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο  Αθηνών 
Ιορδάνη Προυσανίδη του Αναστασίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 4947, κάτοικο Αθηνών, οδός 
Πανεπιστηµίου 59 & Μπενάκη Εµµανουήλ 5 να εκπροσωπήσει το ∆ήµο και να 
αιτηθεί την αναβολή της συζήτησης, που απερρίφθη από το ∆ικαστήριο.  
Κατόπιν των ανωτέρω εισάγεται στην Οικονοµική Επιτροπή η έγκριση των ενεργειών 
του ∆ηµάρχου και η πρόσληψη του δικηγόρου Αθηνών Ιορδάνη Προυσανίδη του 
Αναστασίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 4947, κατοίκου Αθηνών, οδός Πανεπιστηµίου 59 & 
Μπενάκη Εµµανουήλ 5  για την εκπροσώπηση του ∆ήµου Καισαριανής ενώπιον του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 25ο), κατά τη δικάσιµο της 
13.11.2015, στη συζήτηση της από 8.3.2005 και µε αριθµό  καταθέσεως δικογράφου 
2871/2005, αίτησης του Σωµατείου µε την επωνυµία «Πανελλήνιος Σκοπευτική 
Εταιρεία» κατά 1. του Νοµάρχη Αθηνών και 2. της σιωπηρής αρνήσεως του Νοµάρχη 
Αθηνών να άρει την αναγκαστική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε σε ακίνητο, µε το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα από 29-8-1978 (ΦΕΚ 497/25-9-1979 τ. ∆΄) περί τροποποιήσεως 
του ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Καισαριανής, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ. 
αριθµ. Γ 5379/463/1979 κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και ∆ηµοσίων 
Έργων (ΦΕΚ 214/15-4-1979 τ. ∆’) και το από 15.10.2002 Προεδρικό ∆ιάταγµα 
(ΦΕΚ ∆΄ 961/6-11-2002) και να  υποστηρίξει την παρέµβαση του ∆ήµου 
Καισαριανής. 



Επειδή ο ∆ήµος µας δεν διαθέτει δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία πρέπει η Οικονοµική 
Επιτροπή να εγκρίνει την παράστασή του ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου µε 
αµοιβή 288,00 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 354,24 €. 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Να εγκριθεί η πρόσληψη του δικηγόρου Αθηνών  Ιορδάνη Προυσανίδη του 
Αναστασίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 4947, κατοίκου Αθηνών, οδός Πανεπιστηµίου 59 & 
Μπενάκη Εµµανουήλ 5, στον οποίο παρέχεται εντολή και πληρεξουσιότητα να 
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Καισαριανής ενώπιον του  Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 25ο), στη δικάσιµο της 13.11.2015, κατά την 
συζήτηση της από 8.3.2005 και µε αριθµό καταθέσεως δικογράφου /8077/2871/2005, 
αίτησης του Σωµατείου µε την επωνυµία «Πανελλήνιος Σκοπευτική Εταιρεία» κατά 
1. του Νοµάρχη Αθηνών και 2. της σιωπηρής αρνήσεως του Νοµάρχη Αθηνών να 
άρει την αναγκαστική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε σε ακίνητο, µε το Προεδρικό 
∆ιάταγµα από 29-8-1978 (ΦΕΚ 497/25-9-1979 τ. ∆΄) περί τροποποιήσεως του 
ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Καισαριανής, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ. 
αριθµ. Γ 5379/463/1979 κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και ∆ηµοσίων 
Έργων (ΦΕΚ 214/15-4-1979 τ. ∆’) και το από 15.10.2002 Προεδρικό ∆ιάταγµα 
(ΦΕΚ ∆΄ 961/6-11-2002) και  να υποστηρίξει την παρέµβαση του ∆ήµου 
Καισαριανής.  
Αµοιβή,  288,00 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 354,24 €. 

 
 

Για τη Νοµική Υπηρεσία 
 
 

Σταθάκης Ιωάννης 
 
 

 

Ο Αντιπρόεδρος 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 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε την ποιο πάνω εισήγηση  
 
                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη του δικηγόρου Αθηνών  Ιορδάνη Προυσανίδη του 
Αναστασίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 4947, κατοίκου Αθηνών, οδός Πανεπιστηµίου 59 & 
Μπενάκη Εµµανουήλ 5, στον οποίο παρέχεται εντολή και πληρεξουσιότητα να 
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Καισαριανής ενώπιον του  Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 25ο), στη δικάσιµο της 13.11.2015, κατά την 
συζήτηση της από 8.3.2005 και µε αριθµό καταθέσεως δικογράφου /8077/2871/2005, 



αίτησης του Σωµατείου µε την επωνυµία «Πανελλήνιος Σκοπευτική Εταιρεία» κατά 
1. του Νοµάρχη Αθηνών και 2. της σιωπηρής αρνήσεως του Νοµάρχη Αθηνών να 
άρει την αναγκαστική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε σε ακίνητο, µε το Προεδρικό 
∆ιάταγµα από 29-8-1978 (ΦΕΚ 497/25-9-1979 τ. ∆΄) περί τροποποιήσεως του 
ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Καισαριανής, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ. 
αριθµ. Γ 5379/463/1979 κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και ∆ηµοσίων 
Έργων (ΦΕΚ 214/15-4-1979 τ. ∆’) και το από 15.10.2002 Προεδρικό ∆ιάταγµα 
(ΦΕΚ ∆΄ 961/6-11-2002) και  να υποστηρίξει την παρέµβαση του ∆ήµου 
Καισαριανής.  
Η αµοιβή του ανωτέρω ∆ικηγόρου είναι 354,24 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ. 

 
Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ                                                              
                                                                         
 
 
                                                                              Καισαριανή   30/11/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                               Της υπηρεσίας 

 
                                                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                              
 
                                                                        ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         
 
 


