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 Συνεδρίαση /05-02-2019 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 08/2019 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών, 

Σταυρούλα Μαυροµατίδου όπως παρασταθεί και εκπροσωπήσει το ∆ήµο 

Καισαριανής ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιµο της 

12.02.2019 ή σε κάθε µετ' αναβολή δικάσιµο. 

  

Πρακτικό της µε αριθµό 2ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 05
η
  του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  έτους 

2019 ηµέρα ΤΡΙΤΗ 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. 1438 /01-02-2019   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 Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 3
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αρ. πρωτ. 1577 /06-02-2019 εισήγηση  

της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής.  

 
                                                                                      

            



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Hμερομηνία: 06.02.2019 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.:       1577 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                              
                                                                                              
                                                                                                                        Προς 
                                                                                                      την Οικονομική Επιτροπή 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών, 
Σταυρούλα Μαυροματίδου όπως παρασταθεί και εκπροσωπήσει το Δήμο 
Καισαριανής ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 

12.02.2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο. 
………………….. 

Επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, παρέχεται η 
εντολή και πληρεξουσιότητα προς τη δικηγόρο Αθηνών, Σταυρούλα 

Μαυροματίδου του Γεωργίου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 16312, κάτοικο Αθηνών, οδός 

Ακαδημίας αρ. 72, όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 

κατά τη δικάσιμο της 12.02.2019 ή σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο, 1) για να 
εκπροσωπήσει το Δήμο κατά τη συζήτηση της από 7.9.2017 και με γενικό αριθμό 
κατάθεσης  5639/2017 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 4593/2017  εφέσεως του 
Δήμου Καισαριανής κατά α) του Θωμά Πολίτη του Σωκράτη β) της της Όλγας 
Παράσχου του Πέτρου και γ) της υπ’ αριθμ. 268/2017 οριστικής απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Μισθωτικών Διαφορών) και  
2) κατά την ίδια δικάσιμο και ενώπιον του αυτού Δικαστηρίου  να 
εκπροσωπήσει  το Δήμο  Καισαριανής κατά τη συζήτηση της από 19.09.2017 και  
με γενικό αριθμό κατάθεσης 6893/2017 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 

5611/2017 αντιθέτου εφέσεως του Θωμά Πολίτη του Σωκράτη κατά α) του 
Δήμου Καισαριανής και β) της υπ’ αριθμ. 268/2017 οριστικής απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Μισθωτικών Διαφορών). 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Να παρασχεθεί εντολή και πληρεξουσιότητα προς τη δικηγόρο Αθηνών, 

Σταυρούλα Μαυροματίδου του Γεωργίου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 16312, κάτοικο Αθηνών, 
οδός Ακαδημίας αρ. 72, να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Μονομελούς 
Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 12.02.2019 ή σε κάθε μετ' αναβολή 
δικάσιμο. 
Η δικηγορική αμοιβή θα είναι σύμφωνη με τον Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Η προβλεπόμενη δικηγορική δαπάνη δια εκάστη εκ των υποθέσεων θα ανέλθει 
στο ποσό των 1.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικά στο ποσό των 
2.000,00 €  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 

 

Να παρασχεθεί εντολή και πληρεξουσιότητα προς τη δικηγόρο Αθηνών, Σταυρούλα 

Μαυροµατίδου του Γεωργίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 16312, κάτοικο Αθηνών, οδός 

Ακαδηµίας αρ. 72, να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου 

Αθηνών κατά τη δικάσιµο της 12.02.2019 ή σε κάθε µετ' αναβολή δικάσιµο. 

Η δικηγορική αµοιβή θα είναι σύµφωνη µε τον Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

Η προβλεπόµενη δικηγορική δαπάνη δια εκάστη εκ των υποθέσεων θα ανέλθει στο 

ποσό των 1.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικά στο ποσό των 2.000,00 €  

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       05/02/2019 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 


