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ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών, 
Κωνσταντίνο Μηλιαράκη του Γεωργίου, όπως εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ( 17ου Τμήματος) κατά τη δικάσιμο της 
15.1.2015 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

Πρακτικό της με αριθμό 2ης/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής  του 
Δήμου Καισαριανής, της 15ης του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2015.
Στην  Καισαριανή σήμερα την  15η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 12.00 μεσ η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής,  συνήλθε σε
τακτική  δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα,  ύστερα από την με  αριθμό
πρωτ.261/12-1-2015 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.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Προέδρου -
Δημάρχου παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 
Σταμέλος Ηλίας  Πρόεδρος-Δήμαρχος  
1.Πολυχρονάκης Συμεών 
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
3.Γεωργοπούλου  Κανέλα
4.Βασιλάκη Αικατερίνη
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6.Βούρλος Δημήτριος

Ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος  εισηγείται το 3ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης , θέτει 
υπ’ όψη  των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου μας  και  στη συνέχεια λέει τα  εξής: 



Οι αδελφοί Εμμανουήλ και Δημήτριος Τζινευράκη του Αντωνίου, άσκησαν ενώπιον
του  Τριμελούς  Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών,  κατά  του  Δήμου  Καισαριανής  και
κατά της υπ’ αριθμόν 13966/30.11.2010 απόφασης του δημάρχου Καισαριανής, περί
σφραγίσεως την 2.12.2010 της Α’ Αίθουσας – Καταστήματος ( Ανθοπωλείου ) του
Δημοτικού  Νεκροταφείου,  την  από  1.12.2010  (Αριθμός  Κατάθεσης
ΠΡ776/2.12.2010) προσφυγή τους,  με την οποία ζητούν την ακύρωση της πράξης
αυτής, για τους λόγους που αναφέρουν στην προσφυγή τους. Η εν λόγω υπόθεση
συζητείται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ( 17ου Τμήματος ), κατά τη
δικάσιμο της 15.1.2015.

Επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία και βάση των 
διατάξεων  του άρθρου 51 του Ν. 3979/11 πρέπει να προσλάβουμε πληρεξούσιο 
δικηγόρο για να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών ( 17ου Τμήματος) κατά τη δικάσιμο της 15.1.2015 ή σε κάθε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο.
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   και  πρότεινε   να  αναθέσουν  στον  δικηγόρο  Αθηνών  κ.  Κωνσταντίνο
Μηλιαράκη   κάτοικο Αθηνών οδός Βερανζέρου  αριθμ.14,  με ΑΜ ΔΣΑ 25529 για
να εκπροσωπήσει το Δήμο Καισαριανής στην ανωτέρω υπόθεση.
                                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
               Αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Παρέχει  ειδική  εντολή  και  πληρεξουσιότητα    στον   δικηγόρο  Αθηνών
κ. Κωνσταντίνο Μηλιαράκη   κάτοικο Αθηνών οδός Βερανζέρου  αριθμ.14,  με ΑΜ
ΔΣΑ 25529   για  να  εκπροσωπήσει  το  Δήμο ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών    ( 17ου Τμήματος) κατά τη δικάσιμο της 15.1.2015 ή σε κάθε μετ’
αναβολή δικάσιμο και να αντικρούσει την προσφυγή των αδελφών Εμμανουήλ και
Δημητρίου Τζινευράκη, με την οποία ζητούν την ακύρωση της πράξεις  σφράγισης
της  Α’  Αίθουσας  –  Καταστήματος  (Ανθοπωλείου)  του  Δημοτικού  Νεκροταφείου
Καισαριανής.

Η αμοιβή του  δικηγόρου θα είναι σύμφωνη με τον Κώδικα περί Δικηγόρων.

Η προβλεπόμενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 576,00 ευρώ πλέον
Φ.ΠΑ. 23% (132,48 ευρώ), ήτοι συνολικά σε 708,48 ευρώ.

Γι’  αυτό  έχει  συνταχθεί  το  πρακτικό  αυτό  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συμεών 
                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα
                                                                        4.Βασιλάκη Αικατερίνη
                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
                                                                        6.Βούρλος Δημήτριος
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ
                                                                                  Καισαριανή   16/1/2015

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση
                                                          Της υπηρεσίας

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ


	Της υπηρεσίας

