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Η

 Συνεδρίαση /06-06-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 115/2017 

 

ΘΕΜΑ : Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών 

,Λεωνίδα Βασιλόπουλο µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 22411, µέλος της εταιρίας δικηγόρων µε την 

επωνυµία "Ν. Παπαχρονόπουλος και Συνεργάτες " η οποία εδρεύει στην Αθήνα ,οδός 

Σόλωνος αρ.19, Α.Μ ∆.Σ.Α 80050 , Α.Φ.Μ. 999118278,∆.Ο.Υ. ∆' Αθηνών , όπως 

εµφανισθεί ενώπιον του Ζ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών , κατά τη δικάσιµο 

της  6.6.2017 ή σε κάθε µετ' αναβολή δικάσιµο ,για την υποστήριξη της υπαλλήλου 

του ∆ήµου Καισαριανής Χαρίτου Ελιάνας.  
 

Πρακτικό της µε αριθµό 15ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 6
η
  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2017 ηµέρα 

ΤΡΙΤΗ και ώρα. 13.00µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  

συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την 

µε  αριθµό πρωτ. 6554/02-06-2017 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  2
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 6607/06-06-

2017  εισήγηση του κ. Σταθάκη Γ. , για την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου η οποία 

έχει ως εξής: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Hµεροµηνία:      6.6.2017 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.:      6607         

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                                                         

                                                                                                                  Προς 

                                                                                            Την Οικονοµική Επιτροπή 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών, Λεωνίδα 

Βασιλόπουλο µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 22411, µέλος της εταιρείας δικηγόρων µε την 

επωνυµία “Ν. Παπαχρονόπουλος και Συνεργάτες” η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Σόλωνος αρ.19, Α.Μ. ∆.Σ.Α. 80050, Α.Φ.Μ. 999118278, ∆.Ο.Υ.  ∆’ Αθηνών, όπως 

εµφανισθεί ενώπιον του Ζ’ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο 

της 6.6.2017 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για την υποστήριξη της υπαλλήλου 

του ∆ήµου Καισαριανής Χαρίτου Ελιάνας. 

 

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

Πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Ζ’ 

Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 6.6.2017 ή σε κάθε 

µετ’ αναβολή δικάσιµο, για να υποστηρίξει την έφεση της Χαρίτου Ελιάνας του 

Ηλία, αρχιτέκτονας µηχανικού, υπαλλήλου των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου 

Καισαριανής, κατά της αποφάσεως 84767/2016 του Α’ Μονοµελούς 

Πληµµελειοδικείου Αθηνών. 

Επειδή σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 3979/11 ο ∆ήµος υποχρεούται 

να παράσχει νοµική στήριξη για αδικήµατα, που αποδίδονται στους αιρετούς κατά 

την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του 

∆ήµου και σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος µε πάγια έµµισθη εντολή η 

εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του ν. 3852/10. 

Επειδή ο δήµος µας δεν διαθέτει δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία, πρέπει να 

προσλάβουµε πληρεξούσιο δικηγόρο για να παράσχει νοµική συνδροµή στον τέως 

∆ήµαρχο και προς απόκρουση της κατηγορίας εναντίον του. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Να παρασχεθεί εντολή και πληρεξουσιότητα προς το δικηγόρο Αθηνών, Λεωνίδα 

Βασιλόπουλο µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 22411, µέλος της εταιρείας δικηγόρων µε την 

επωνυµία “Ν. Παπαχρονόπουλος και Συνεργάτες” η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Σόλωνος αρ.19, Α.Μ. ∆.Σ.Α. 80050, Α.Φ.Μ. 999118278, ∆.Ο.Υ.  ∆’ Αθηνών, όπως 

εµφανισθεί ενώπιον του Ζ’ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο 

της 6.6.2017 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για την υποστήριξη της υπαλλήλου 

του ∆ήµου Καισαριανής Χαρίτου Ελιάνας. 

Η αµοιβή του παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται στο ποσό των 1000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 24%. 

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  

 

 

Να παρασχεθεί εντολή και πληρεξουσιότητα προς το δικηγόρο Αθηνών, Λεωνίδα 

Βασιλόπουλο µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 22411, µέλος της εταιρείας δικηγόρων µε την 

επωνυµία “Ν. Παπαχρονόπουλος και Συνεργάτες” η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Σόλωνος αρ.19, Α.Μ. ∆.Σ.Α. 80050, Α.Φ.Μ. 999118278, ∆.Ο.Υ.  ∆’ Αθηνών, όπως 

εµφανισθεί ενώπιον του Ζ’ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο 

της 6.6.2017 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για την υποστήριξη της υπαλλήλου 

του ∆ήµου Καισαριανής Χαρίτου Ελιάνας. 

Η αµοιβή του παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται στο ποσό των 1000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 24%. 
 

 

 

 

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       06/06/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ  


