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ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών 

Προυσανίδη Ιορδάνη του Αναστασίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α 4947 , προκειµένου να 

καταθέσει προτάσεις, προσθήκη-αντίκρουση , να λάβει ένορκες βεβαιώσεις και να 

εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ή σε κάθε 

µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
 

Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 27
η
  του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2017 

ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 13.30µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ.3672/24-03-2016 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                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το  14
ο
  θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 

3728/27-3-2017  εισήγηση  της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής:
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της από 7.3.2017 εντολής και πληρεξουσιότητας του Δημάρχου Καισαριανής 

στο δικηγόρο Αθηνών Προυσανίδη Ιορδάνη του Αναστασίου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 4947, προκειμένου να 
καταθέσει προτάσεις, προσθήκη-αντίκρουση, να λάβει ένορκες βεβαιώσεις και να 

εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ή σε κάθε μετ’ αναβολή 

δικάσιμο. 
 

****************** 

1. Κατά των 1. Δήμου  Καισαριανής και 2. του  Ελληνικού Δημοσίου  ασκήθηκε ενώπιον  του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η από  13.09.2016 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης  
507848/2016 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης  7343/2016 αγωγή του Σωματείου με την επωνυμία 

«Πανελλήνιος Σκοπευτική Εταιρεία»   με αίτημα να αναγνωριστεί  ότι  ο πρώτος των 

εναγομένων ουδέν δικαίωμα χρήσεως απέκτησε  εκ του δευτέρου των εναγομένων, δυνάμει του 
άρθρου 44 του Ν. 4415/16, επί της εκτάσεως των 463.946 τ.μ. και να υποχρεωθεί να αποδώσει 

τη χρήση της ως άνω εκτάσεως. 

2. Mε το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν.4335/2015) έχει ριζικά αλλάξει το σύστημα 
διεξαγωγής της πολιτικής δίκης. Τίθεται  προθεσμία εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της 

αγωγής οι διάδικοι να συντάξουν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους και όλα τα αποδεικτικά 

τους στοιχεία (άρθρο 237 ΚΠολΔ). Στη συνέχεια, προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την 

εκατοστή, να προβούν σε προσθήκη-αντίκρουση. 
3. Η αγωγή, που αναφέρθηκε, κατατέθηκε στις 01.12.2016. Και επιδόθηκε στο Δήμο στις 

14.12.2016. Η εκατοστή μέρα συμπληρωνόταν στις 13.03.2016. Θυμίζω ότι με την 

63/05.03.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ορίστηκαν τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή υποβλήθηκε για έλεγχο νομιμότητας στο Γενικό 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Διαπιστώθηκε η νομιμότητά της με την 

19823/7010/08.03.2017 απόφασή του, η οποία περιήλθε στο Δήμο μας στις 09.03.2017, οπότε 
και πρωτοκολλήθηκε λαμβάνοντας τον αριθμό 2961. 

4. Ο Δήμαρχος προσέφυγε στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, επειδή στον 

κρίσιμο χρόνο δεν είχε ολοκληρωθεί, με τον έλεγχο νομιμότητας της σχετικής απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ο ορισμός των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, προσέλαβε, έτσι, τον 
δικηγόρο Αθηνών Προυσανίδη Ιορδάνη του Αναστασίου (Α.Μ. 4947 του Δ.Σ.Α.) με την εντολή και 

πληρεξουσιότητα να πράξει τα αναγκαία. Να μελετήσει, δηλαδή, την υπόθεση, να συντάξει, 

υπογράψει και καταθέσει προτάσεις με όλα τα σχετικά και αντίλογο στις προτάσεις της Π.Σ.Ε. 
5. Η εντολή που δόθηκε στο δικηγόρο εκτελέστηκε. Στις 10.03.2016 κατατέθηκαν οι προτάσεις 

και τα σχετικά και στις 14.03.2016 η προσθήκη και αντίκρουση. 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, πρέπει να εγκριθεί η από 
7.3.2017 απόφαση του Δημάρχου Καισαριανής με την οποία παρεσχέθει η εντολή και η 

πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών Προυσανίδη Ιορδάνη του Αναστασίου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 

4947, προκειμένου να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη-αντίκρουση, να λάβει ένορκες 

βεβαιώσεις και να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά τη συζήτηση της από 13.09.2016 και με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης 507848/2016 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης  7343/2016 αγωγή του Σωματείου με 

την επωνυμία «Πανελλήνιος Σκοπευτική Εταιρεία»   με αίτημα να αναγνωριστεί  ότι  ο πρώτος 
των εναγομένων ουδέν δικαίωμα χρήσεως απέκτησε  εκ του δευτέρου των εναγομένων, δυνάμει 

του άρθρου 44 του Ν. 4415/16, επί της εκτάσεως των 463.946 τ.μ. και να υποχρεωθεί να 

αποδώσει τη χρήση της ως άνω εκτάσεως. 
Η προβλεπόμενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
 

Για τη Νομική Υπηρεσία 
Σταθάκης Ιωάννης 



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος 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 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την από 7.3.2017 απόφαση του ∆ηµάρχου Καισαριανής µε την οποία 

παρεσχέθει εντολή  και πληρεξουσιότητα προς το δικηγόρο Αθηνών Προυσανίδη 

Ιορδάνη του Αναστασίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 4947, προκειµένου να καταθέσει 

προτάσεις, προσθήκη-αντίκρουση, να λάβει ένορκες βεβαιώσεις και να 

εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ή σε κάθε 

µετ’ αναβολή δικάσιµο, κατά τη συζήτηση της από 13.09.2016 και µε Γενικό Αριθµό 

Κατάθεσης 507848/2016 και Ειδικό Αριθµό Κατάθεσης  7343/2016 αγωγή του 

Σωµατείου µε την επωνυµία «Πανελλήνιος Σκοπευτική Εταιρεία»   µε αίτηµα να 

αναγνωριστεί  ότι  ο πρώτος των εναγοµένων ουδέν δικαίωµα χρήσεως απέκτησε  εκ 

του δευτέρου των εναγοµένων, δυνάµει του άρθρου 44 του Ν. 4415/16, επί της 

εκτάσεως των 463.946 τ.µ. και να υποχρεωθεί να αποδώσει τη χρήση της ως άνω 

εκτάσεως. 

Η προβλεπόµενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 800,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 
 

 

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  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       27/03/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    


