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                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 84/2015 
  
ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση της παραστάσεως και αµοιβής του δικηγόρου Αθηνών Λάµπρου 
Μίχου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α.8409. κατοίκου Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αριθ.11, σε 
δικαστήριο του ∆ήµου στις 5.6.2015.  
 
 Πρακτικό της µε αριθµό 18ης/2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της  9ης του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 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.6111/4-6-2015 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 ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι  (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ       
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος           1.Βούρλος ∆ηµήτριος         
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                             
2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
3.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
4.Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης(αν. µέλος) 
5.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
6.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη  
 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών την µε αριθ. πρωτ. 6110/4.6.2015 εισήγηση της Νοµικής 
υπηρεσίας του ∆ήµου και λέει τα  εξής: 



 
Με την από 03-06-2015 εξουσιοδότηση µου, παρασχέθηκε   λόγω του κατεπείγοντος  
εντολή και η πληρεξουσιότητα προς το δικηγόρο Αθηνών Λάµπρος Μίχος µε Α.Μ. 
∆.Σ.Α. 8409, κάτοικος Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αριθ.11, και  έγκριση της 
παράστασης του πιο πάνω δικηγόρου Λάµπρου Μίχου, για να εκπροσωπήσει  τον 
∆ήµο Καισαριανής, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Τµήµα 5ο), κατά τη δικάσιµο της 5.6.2015, στη συζήτηση της µε αριθµό καταθέσεως 
5099/2007 προσφυγής 1. του Αναστασίου Σωφρονιάδη, κατοίκου Καισαριανής, οδός 
Βασ. Αλεξάνδρου και Ανδρέα ∆ηµητρίου 11-15 και 2. της εταιρείας µε την επωνυµία 
«Αναστάσιος Σωφρονιάδης Ε.Ε.» εδρευούσης οµοίως,  κατά της καταλογιστικής 
πράξης του ∆ηµάρχου Καισαριανής, που αφορά σε τέλη χρήσης πεζοδροµίου 
περιόδου 2005. 

Επειδή η ως άνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή 
καλούµαστε για την λήψη σχετικής απόφασης. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  Επιτροπή. 
                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
               Αφού άκουσε την εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση. 
                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   
 Εγκρίνει την από 03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Καισαριανής  µε 
την οποία παρασχέθει η εντολή και η πληρεξουσιότητα προς τον δικηγόρο Αθηνών 
Λάµπρο Μίχο, για να εκπροσωπήσει  τον ∆ήµο Καισαριανής, ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 5ο), κατά τη δικάσιµο της 
5.6.2015, στη συζήτηση της µε αριθµό καταθέσεως 5099/2007 προσφυγής 1. του 
Αναστασίου Σωφρονιάδη, κατοίκου Καισαριανής, οδός Βασ. Αλεξάνδρου και 
Ανδρέα ∆ηµητρίου 11-15 και 2. της εταιρείας µε την επωνυµία «Αναστάσιος 
Σωφρονιάδης Ε.Ε.» εδρευούσης οµοίως,  κατά της καταλογιστικής πράξης του 
∆ηµάρχου Καισαριανής, που αφορά σε τέλη χρήσης πεζοδροµίου περιόδου 2005. 

Η  εκτιµωµένη αµοιβή των δικηγόρων  θα είναι  στα τριακόσια  ευρώ  (300€) πλέον 
Φ.Π.Α.23%. 
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.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                 3.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                 4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                 5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                 6.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν.µέλος)  
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 
                                                                               Καισαριανή   10/6/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                             Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
                                                                      ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                     


