
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονοµικής Επιτροπής  »       

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 
 
 

Καλείστε να προσέλθετε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 13 η του  µηνός 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  11.00 π. µ. για τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα 
 της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ :   
 

1. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Σπυρίδωνα 
Κουσουρή του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βαρατάση αρ. 2 , όπως 
εµφανιστεί , ενώπιον του Β ΄ Τριµελούς Εφετείου Αθηνών , κατά τη δικάσιµο 
της 15.1.2016 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και εκπροσωπήσει τον 
Ευάγγελο Πλυτά του Θεοφάνη , τη ∆έσποινα Ανδρικίδου του Κωνσταντίνου 
και τον Αθανάσιο Μπαρτζώκα του Περικλή , σχετικά µε την αντίκρουση της 
υπ’ αριθ. Α/2010/4711 εις βάρος του σχηµατισθείσας δικογραφίας, κατόπιν 
µήνυσης του ∆ικαστικού Επιµελητή Γεωργίου Στάµου, αναφορικά µε τα όσα 
αυτός κατηγορείται ότι έλαβαν  χώρα στις 25.6.2010 στο σχολικό συγκρότηµα 
«Ηρώς Κωνσταντοπούλου» στον ∆ήµο Καισαριανής. 

2. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Σπυρίδωνα 
Κουσουρή του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βαρατάση αρ. 2 , όπως 
εµφανιστεί , ενώπιον του Β ΄ Τριµελούς Εφετείου Αθηνών , κατά τη δικάσιµο 
της 15.1.2016 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο και εκπροσωπήσει τον 
Ευάγγελο Πλυτά του Θεοφάνη , τη ∆έσποινα Ανδρικίδου του Κωνσταντίνου 
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      1)Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
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και τον Αθανάσιο Μπαρτζώκα του Περικλή , σχετικά µε την αντίκρουση της 
υπ’ αριθ. ΙΒ/2010/13024  εις βάρος του σχηµατισθείσας δικογραφίας, κατόπιν 
µήνυσης του σωµατείου µε την επωνυµία «Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία» 
(ΠΣΕ) αναφορικά µε τα όσα αυτός κατηγορείται ότι έλαβαν  χώρα στις 
25.6.2010 στο σχολικό συγκρότηµα «Ηρώς Κωνσταντοπούλου» στον ∆ήµο 
Καισαριανής. 

 
 
 
 
 
                                     Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
 
                                           ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ  
 


