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Η

 Συνεδρίαση / 11-12-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 254/2017 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το  δικηγόρο Αθηνών Λάµπρο 

Μίχο, µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 8409, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11,  όπως 

ενεργήσει ότι είναι αναγκαίο για την αξίωση επιστροφής ποσού προς το ∆ήµο 

Καισαριανής. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 40ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 11
η
  του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2017 

ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 14849/05-12-2017 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 9
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ  15095 /11-

12-2017 εισήγηση  της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου η οποία έχει ως εξής: 
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                                                                                                Προς 

                                                                                   Την Οικονοµική Επιτροπή 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το  δικηγόρο Αθηνών Λάµπρο 

Μίχο, µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 8409, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11,  όπως 

ενεργήσει ότι είναι αναγκαίο για την αξίωση επιστροφής ποσού προς το ∆ήµο 

Καισαριανής. 

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

 

Το ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία ∆ήµος Καισαριανής, ως µη όφειλε, κατέβαλε στην 

ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΚΑΡΜΕΝΤΣ ΦΑΣΙΟΝ Α.Ε. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ» και µε 

διακριτικό τίτλο ««ΓΚΑΡΜΕΝΤΣ ΦΑΣΙΟΝ Α.Ε.»  

Πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να ενεργήσει ότι είναι αναγκαίο για 

την αξίωση επιστροφής στο ∆ήµο Καισαριανής του ανωτέρω ποσού.  

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

προσλάβουµε πληρεξούσιο δικηγόρο για να εκπροσωπήσει το ∆ήµο µας στην 

παραπάνω υπόθεση. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Να παρασχεθεί εντολή και πληρεξουσιότητα προς το δικηγόρο Αθηνών  Λάµπρο 

Μίχο, µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 8409, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, όπως  

ενεργήσει ότι είναι αναγκαίο για την αξίωση επιστροφής προς το ∆ήµο Καισαριανής, 

του καταβληθέντος ποσού στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΚΑΡΜΕΝΤΣ 

ΦΑΣΙΟΝ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ» 

και µε διακριτικό τίτλο ««ΓΚΑΡΜΕΝΤΣ ΦΑΣΙΟΝ Α.Ε.» . 

Η αµοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι σύµφωνη µε τον Κώδικα περί 

δικηγόρων. 

 Η προβλεπόµενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 200,00 €  πλέον ΦΠΑ 

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  

Εγκρίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς το δικηγόρο Αθηνών  Λάµπρο Μίχο, 

µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 8409, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, όπως  ενεργήσει 

ότι είναι αναγκαίο για την αξίωση επιστροφής προς το ∆ήµο Καισαριανής, του 

καταβληθέντος ποσού στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΚΑΡΜΕΝΤΣ 

ΦΑΣΙΟΝ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ» 

και µε διακριτικό τίτλο ««ΓΚΑΡΜΕΝΤΣ ΦΑΣΙΟΝ Α.Ε.» . 

Η αµοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα είναι σύµφωνη µε τον Κώδικα περί 

δικηγόρων. 

 Η προβλεπόµενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 200,00 €  πλέον ΦΠΑ 

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       11/12/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ  
 

 


