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                                               AΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 158/2015 
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, για την κατάθεση αγωγής ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 
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 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 
των µελών την  µε αρ. πρωτ. 13179/27-11-2015 εισήγηση  του Σταθάκη Ιωάννη 
υπαλλήλου  της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας  και την γνωµοδότηση της 
δικηγόρου -ειδικής συνεργάτιδος  του ∆ηµάρχου κ. Παναγιώτας Κουνουγέρη η   
οποία έχει  ως εξής: 
 
 
 
 



 
                                                                            Hµεροµηνία:27.11.2015              
                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 46                  
                                              
                                                                                             

 
Προς: 
Νοµική Υπηρεσία 
κ. ∆ήµαρχο 
κ. Αντιδήµαρχο Κ. Γεωργοπούλου 

 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε τις ενέργειες που δύναται  να λάβει ο ∆ήµος 
Καισαριανής για τα µισθώµατα που οφείλει ο κ. Θωµάς Πολίτης.  
                                                        
 
                                                                                                                                                           
Ο κ. Θωµάς Πολίτης, µετά τη διεξαγωγή πλειοδοτικής δηµοπρασίας από το ∆ήµο 
Καισαριανής και δυνάµει του από 3.6.2013 και υπ’ αρ. πρωτ. 7274/11.6.2013  
συµφωνητικού µίσθωσης, εκµίσθωσε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 εντός του 
∆ηµοτικού Σταδίου Καισαριανής, µετά του κυλικείου του κλειστού γυµναστηρίου. 
Η διάρκεια της µίσθωσης συµφωνήθηκε τριετής, αρχοµένη από την υπογραφή της 
σύµβασης µίσθωσης και λήγουσα στις 3.6.2016, το δε µηνιαίο µίσθωµα 
συµφωνήθηκε στο ποσό των 2.250,00 € πλέον χαρτοσήµου. 
Ο µισθωτής αν και χρησιµοποιεί ανενόχλητα το µίσθιο ακίνητο του ∆ήµου και παρά 
τις επανειληµµένες οχλήσεις και όλες τις νόµιµες ενέργειες που έχουν ληφθεί από την 
αρµόδια υπηρεσία, δεν έχει προβεί σε εξόφληση ή ρύθµιση των  ληξιπρόθεσµων 
οφειλών του. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του µε βάση την από 18-11-2015 καρτέλα 
συναλλασσοµένου της ταµειακής υπηρεσίας του ∆ήµου Καισαριανής ανέρχονται στο 
ποσό των 42.496,05 €  
Κατόπιν της ανωτέρω ασυνέπειας του εν λόγω µισθωτή προς εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων, ο ∆ήµος δέον να ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατά του, 
µε την κατάθεση αγωγής για τα οφειλόµενα µισθώµατα και απόδοσης του µισθίου 
στο αρµόδιο ∆ικαστήριο,το οποίο µε βάση το µηνιαίο καταβαλλόµενο µίσθωµα είναι 
το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθήνας. 
Επειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία, πρέπει να ανατεθεί σε 
πληρεξούσιο δικηγόρο η σύνταξη και κατάθεση αγωγής, για τη διεκδίκηση των 
οφειλοµενων µισθωµάτων. 
 

26.11.2015 
                        

    Η ειδική συνεργάτης του ∆ηµάρχου 
 

Παναγιώτα Κουνουγέρη 
 
 
 
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 πρότεινε να αναθέσουν  στη δικηγόρο Αθηνών 



Σταυρούλα Μαυροµατίδου του Γεωργίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 16312, κάτοικο Αθηνών, 
οδός Ακαδηµίας αρ. 72 την  κατάθεση της αγωγής εκ µέρους του ∆ήµου 

Καισαριανής  

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, για την κατάθεση αγωγής ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, για τη διεκδίκηση των οφειλόµενων µισθωµάτων και 
απόδοσης του µισθίου. 
 
Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου θα είναι σύµφωνη µε τον Κώδικα περί 
δικηγόρων. 
Η προβλεπόµενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 400,00 €  
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         
 
 
 
 
 


