
                                                                                                                                                                                                                                                               
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Καισαριανή:  8.4.2015          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αρ.Πρωτ:   3958      
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010769 
Fax: 2107295917   
 
                                               
                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ                          
                                       12H Συνεδρίαση / 7-4-2015 
 
                                         ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 37/2015 
ΘΕΜΑ: : Έγκριση πίνακα αµοιβών του ∆ικηγόρου Αθηνών  Σούφλα ∆ηµητρίου για 
παραστάσεις του ενώπιον ∆ικαστηρίων σε υποθέσεις του ∆ήµου. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της 7ης  του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  10.00 π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα , 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 3695/2-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , 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 Προέδρου - 
∆ηµάρχου παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   
1.Πολυχρονάκης Συµεών  
2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
4.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
5.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη  
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος  ο οποίος  εισηγείται το 1ο  θέµα  της ηµερήσιας διάταξης,  
θέτει υπ΄οψιν  των µελών τον πίνακα αµοιβών  του ∆ικηγόρου Αθηνών  κ. ∆ηµητρίου 
Σούφλα  ο οποίος έχει ως εξής:    
 
           
 
  



∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  Γ.  ΣΟΥΦΛΑΣ                         Καισαριανή:12.3.15 
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ                                                    Αριθ. πρωτ.:2838 
Γλάδστωνος 3 Αθήνα  
Τηλ. 2103833760 
                                                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   09-03-2015 
Προς τον 
∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Κύριε ∆ήµαρχε 
 
Με την υπ’αρίθµ. 145/21-10-2014 ( Α∆Α 7ΙΕΓΩΕΨ-ΤΣ0) απόφαση της οικονοµικής 
επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής µου παρασχέθηκε  ειδική εντολή και 
πληρεξουσιότητα να παραστώ ενώπιον   του Μονοµελούς ∆. Πρωτοδικείου Αθηνών ( 
13ο τµήµα) )κατά τη δικάσιµο της 22-10-2014 ή σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο και 
να εκπροσωπήσω το ∆ήµο Καισαριανής  κατά τη συζήτηση  της µε αριθµό 
καταθέσεως δικογράφου 5308/2010  προσφυγής της ΤΑΛΩΣ ΕΠΕ που αφορά 
∆ηµοτικά τέλη. 
 Για την παράστασή µου αυτή  συµφωνήθηκε ως αµοιβή µου το ποσόν των 160,00 €  
πλέον  ΦΠΑ 23%. 
Την ως άνω εντολή εκτέλεσα προσηκόντως µε την παράστασή µου ενώπιον του ως 
άνω δικαστηρίου   και την εµπρόθεσµη κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων 
 
Για την εκτέλεση της εντολής  αυτής δικαιούµαι να λάβω για αµοιβή και έξοδα τα 
παρακάτω ποσά                                                                              
                                             ΑΜΟΙΒΗ 
Για την µελέτη της δικογραφίας ,  παράσταση  ενώπιον του Μονοµελούς 
∆.Πρωτ/κείου Αθηνών  και κατάθεση προτάσεων το ποσόν των 160,00 €  πλέον  
ΦΠΑ 23% (36,80 €) 
 
2)  Με την υπ’αρίθµ. 169/21-11-2014 ( Α∆Α 72ΡΥΩΕΨ-0ΤΤ) απόφαση της 
οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής µου παρασχέθηκε  ειδική εντολή και 
πληρεξουσιότητα να ασκήσω το ένδικο µέσον της έφεσης κατά της υπ΄αρίθµ. 
3958/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τµήµα 22ο τριµελές) 
µε την οποία αναγνωρίζεται η υποχρέωση του ∆ήµου Καισαριανής να καταβάλει ως 
αποζηµίωση το ποσόν των 12.649,71 € στο σωµατείο µε την επωνυµία « 
Πανελλήνιος Σκοπευτική Εταιρεία » 
Για την άσκηση της εφέσεως  συµφωνήθηκε ως αµοιβή µου το ποσόν των 200,00 €  
πλέον  ΦΠΑ 23%. 
 
Την ως άνω εντολή εκτέλεσα προσηκόντως µε την εµπρόθεσµη κατάθεση εφέσεως  
 
Για την εκτέλεση της εντολής  αυτής δικαιούµαι να λάβω για αµοιβή και έξοδα τα 
παρακάτω ποσά                                                                              
                                             ΑΜΟΙΒΗ 



Για την µελέτη της δικογραφίας ,  παράσταση  ενώπιον του Μονοµελούς ∆. 
Πρωτ/κείου Αθηνών  και κατάθεση προτάσεων το ποσόν των 200,00 €  πλέον  ΦΠΑ 
23% (46,00 €) 
 
Συνεπώς  για τις παραπάνω   εργασίες µου  δικαιούµαι να λάβω για αµοιβή το 
ποσόν των 160,00 €+ 200,00 € και για ΦΠΑ το ποσόν των 82,80 € , ήτοι συνολικά 
το ποσόν των 442,80 ευρώ. 
 
Παρακαλώ να εγκρίνετε την είσπραξη από εµένα του ποσού  των    τετρακοσίων 
σαράντα δυο  ευρώ  και ογδόντα λεπτών (442,80  €  )   
                                                  ΑΘΗΝΑ 09- 03-2015 
                                           Ο δικαιούχος ∆ικηγόρος                                             

                                  
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 
 
         Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τον πιο πάνω πίνακα  
        
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την καταβολή του ποσού των τετρακοσίων σαράντα δυο  ευρώ και 
ογδόντα λεπτών   ( 442,80 € )  προς τον δικηγόρο Αθηνών κ. Σούφλα ∆ηµήτριο ο 
οποίος ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος από την Οικονοµική Επιτροπή και παρέστη 
σε  υποθέσεις του ∆ήµου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα . 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών 
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Γαβρίλης Γεώργιος(αν.µέλος) 
                                                                        5.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν.µέλος)  
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 
 
                                                                                  Καισαριανή   8/4/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                      Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                                
 


