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ΘΕΜΑ: Ορισµός δικηγόρου προκειµένου να προχωρήσει σε γνωµοδότηση επί του 

από 14.02.2018 αιτήµατος του Αλεξόπουλου Παναγιώτη για την αποζηµίωση από το  

∆ήµο Καισαριανής  , έπειτα από φθορές που υπέστη το όχηµα του από πτώση 

δέντρου .  

 

Πρακτικό της µε αριθµό 14ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 25
η
  του µηνός ΜΑΪΟΥ  έτους 2018 ηµέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 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. 5299 /21-05-2018  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 4
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής  την µε αριθµ. πρωτ  5094 /16-

05-2018 εισήγηση του κ. Πολυχρονάκη Συµεών Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                           

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Τ.Κ.:16121 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

**** 

 

Θέμα: Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προχωρήσει σε γνωμοδότηση επί του 

από 14.02.2018 αιτήματος του Αλεξόπουλου Παναγιώτη για αποζημίωση 

από το Δήμο Καισαριανής, έπειτα από φθορές που υπέστη το όχημά του 

από πτώση  δέντρου.  

 

 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2032/14.02.2018 έγγραφο του, ο Αλεξόπουλος Παναγιώτης, 

ελεύθερος επαγγελματίας, κατέθεσε στο Δήμο Καισαριανής, αίτημα αποζημίωσης 

για σημαντικές φθορές που υπέστη το επαγγελματικό του όχημα (με αριθμ. 

ΥΡΧ6102) ενώσω ήταν σταθμευμένο επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου, από πτώση 

δέντρου τις πρώτες πρωινές ώρες της 18
ης

 Ιανουαρίου 2018. 

Μαζί με το αίτημά του προσκόμισε δικαιολογητικά που αποδεικνύουν i) την 

ιδιοκτησία του οχήματος ii) βεβαίωση από την Αστυνομική Αρχή για το πραγματικό 

του συμβάντος καθώς και iii) ενδεικτικές προσφορές για τις απαραίτητες εργασίες 

επισκευής από συνεργεία αυτοκινήτων ύψους περίπου πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000€). 

Το συμβάν βεβαιώνεται και από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Καισαριανής, 

που επενέβη στο χώρο αμέσως μετά την πτώση του δέντρου. 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 «Οικονομική 

επιτροπή – Αρμοδιότητες» του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 

του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, απονέμεται στην  Οικονομική Επιτροπή η 

αρμοδιότητα να αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο 

συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των 

τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον 

εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει 

το παραπάνω ποσό. 

 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    16 /05/2018  

Αριθ. Πρωτ.:         5094             



Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία 

της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα αυτής (παρ. 2 του ίδιου άρθρου). 

Προτείνεται με τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει σε ορισμό 

δικηγόρου για να προχωρήσει σε γνωμάτευση επί του αιτήματος του κου 

Αλεξόπουλου. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 τον ορισµό του δικηγόρου Αθηνών Λάµπρου Μίχου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 8409, 

κατοίκου Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, προκειµένου να προχωρήσει σε 

γνωµοδότηση επί του από 14.02.2018 αιτήµατος του Αλεξόπουλου Παναγιώτη για 

την αποζηµίωση από το  ∆ήµο Καισαριανής  , έπειτα από φθορές που υπέστη το 

όχηµα του από πτώση δέντρου .  

Η αµοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα ανέλθει στο ποσό των 240,00€ 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       25/05/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


