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                                               AΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 157/2015 
ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών  
Σταυρούλα Μαυροµατίδου του Γεωργίου  µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 16312, κάτοικο Αθηνών, 
οδός Ακαδηµίας αρ. 72, όπως εµφανισθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (∆ιαδικασία Μισθωτικών ∆ιαφορών), κατά τη δικάσιµο της 2.12.2015 ή σε 
κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο. 
 
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 5ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 
των µελών την  µε αρ. πρωτ. 13137/26-11-2015 εισήγηση  του Σταθάκη Ιωάννη 
υπαλλήλου  της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας  η οποία έχει ως εξής: 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών 
Σταυρούλα Μαυροµατίδου του Γεωργίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 16312, κάτοικο Αθηνών, 
οδός Ακαδηµίας αρ. 72, όπως εµφανισθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (∆ιαδικασία Μισθωτικών ∆ιαφορών), κατά τη δικάσιµο της 2.12.2015 ή σε 
κάθε µετ' αναβολή δικάσιµο. 
                 
                                        ……………….                                              
                                                                                                                                                            
Πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να παραστεί και εκπροσωπήσει το 
∆ήµο Καισαριανής, υποβάλει αίτηµα αναβολής, ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Μισθωτικών ∆ιαφορών), κατά τη δικάσιµο της 
2.12.2015 ή σε κάθε µετ' αναβολή δικάσιµο όπου θα συζητηθεί η από 05.10.2015 και 
µε αριθµό καταθέσεως δικογράφου 2640/2015 αγωγή του Θωµά Πολίτη κατά του 
∆ήµου Καισαριανής, µε αίτηµα αναπροσαρµογής µισθωµάτων. 
Επειδή ο ∆ήµος µας δεν διαθέτει δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία, πρέπει να 
προσλάβουµε πληρεξούσιο δικηγόρο για να εκπροσωπήσει το ∆ήµο µας στην 
παραπάνω υπόθεση. 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Να παρασχεθεί εντολή και πληρεξουσιότητα προς τη δικηγόρο Αθηνών Σταυρούλα 
Μαυροµατίδου του Γεωργίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 16312, κάτοικο Αθηνών, οδός 
Ακαδηµίας αρ. 72, όπως εµφανισθεί και εκπροσωπήσει το  ∆ήµο Καισαριανής, 
υποβάλει αίτηµα αναβολής, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(∆ιαδικασία Μισθωτικών ∆ιαφορών), κατά τη δικάσιµο της 2.12.2015 ή σε κάθε µετ' 
αναβολή δικάσιµο, όπου θα συζητηθεί η από 05.10.2015 και µε αριθµό καταθέσεως 
δικογράφου 2640/2015 αγωγή του Θωµά Πολίτη κατά του ∆ήµου Καισαριανής, µε 
αίτηµα αναπροσαρµογής µισθωµάτων. 
Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου θα είναι σύµφωνη µε τον Κώδικα περί 
δικηγόρων. 
Η προβλεπόµενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 1000,00 €  
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23% 

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 και προτείνει  να αναθέσουν τα µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής  τις ανωτέρω ενέργειες στη δικηγόρο Αθηνών Σταυρούλα 
Μαυροµατίδου του Γεωργίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 16312, κάτοικο Αθηνών, οδός 
Ακαδηµίας αρ. 72 για να εκπροσωπήσει το ∆ήµο µας. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                             Μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τη ∆ικηγόρο Σταυρούλα 
Μαυροµατίδου του Γεωργίου µε  Α.Μ. ∆.Σ.Α. 16312Α.Μ. ∆.Σ.Α. 16312, κάτοικο 
Αθηνών, οδός Ακαδηµίας αρ.72, όπως εµφανισθεί και εκπροσωπήσει το  ∆ήµο 
Καισαριανής, υποβάλει αίτηµα αναβολής, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (∆ιαδικασία Μισθωτικών ∆ιαφορών), κατά τη δικάσιµο της 2.12.2015 ή σε 
κάθε µετ' αναβολή δικάσιµο, όπου θα συζητηθεί η από 05.10.2015 και µε αριθµό 
καταθέσεως δικογράφου 2640/2015 αγωγή του Θωµά Πολίτη κατά του ∆ήµου 
Καισαριανής, µε αίτηµα αναπροσαρµογής µισθωµάτων. 
 
Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου θα είναι σύµφωνη µε τον Κώδικα περί 
δικηγόρων. 
Η προβλεπόµενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 1000,00 €  
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23% 

 
       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         
 
 
 
 


