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ΘΕΜΑ:  Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών 

Προυσανίδη Ιορδάνη του Αναστασίου µε Α.Μ ∆.Σ.Α. 4947, κατοίκου Αθηνών , οδός 

Πανεπιστηµίου 59& Μπενάκη Εµµανουήλ 5, όπως εµφανισθεί και εκπροσωπήσει το 

∆ήµο Καισαριανής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ολοµέλεια) κατά τη 

δικάσιµο της 7.6.2019 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 11ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 4
η
  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  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. 6392 / 31-05-2019     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 1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αρ. πρωτ. 6393/ 31-05-2019 εισήγηση  

του κ. Σταθάκη Ιωάννη  για την Νοµική Υπηρεσία  του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής.  
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                            Αριθ. πρωτ.:   6393        
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                              
    
                                                                                  
     
                                                                                                                             Προς 
                                                                                                    την Οικονομική Επιτροπή    
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 
ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών 
Προυσανίδη Ιορδάνη του Αναστασίου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 4947, κατοίκου Αθηνών, 
οδός Πανεπιστημίου 59 & Μπενάκη Εμμανουήλ 5, όπως εμφανισθεί και 
εκπροσωπήσει το Δήμο Καισαριανής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(Oλομέλεια) κατά τη δικάσιμο της 7.6.2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 

 
 

*************** 
Πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον 

της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο της 7.6.2019 
ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο και να εκπροσωπήσει το Δήμο Καισαριανής 
κατά τη συζήτηση της από 20.03.2019 και με αριθμό κατάθεσης 
1018/22.03.2019 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Καισαριανής κατά του 

Ελληνικού Δημοσίου και της υπ’ αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ 104 
Β/24-01-2019) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών, που αφορά τον 
καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό 
προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που υπάγονται στην 

παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 ως ισχύει και επιτάσσει τη 
μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενέργεια 
που καθιστά αδύνατη τη λειτουργία των Δήμων και των νομικών τους 
προσώπων και δυσχεραίνει την αποτελεσματική διαχείριση των δημοτικών 

τους υποθέσεων. 
 
 
Επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, πρέπει να 
προσλάβουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για να εκπροσωπήσει το Δήμο μας στην 

παραπάνω υπόθεση. 
 
 
 

 
 
 
 



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

 
Να προσληφθεί ο δικηγόρος Αθηνών  Ιορδάνης Προυσανίδης του Αναστασίου με 
Α.Μ. Δ.Σ.Α. 4947, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 59 & Εμμ. Μπενάκη αρ. 
5, όπως παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Oλομέλεια), 

κατά τη δικάσιμο της 07.06.2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο και να 
εκπροσωπήσει το Δήμο Καισαριανής κατά τη συζήτηση της από 20.03.2019 και 
με αριθμό κατάθεσης 1018/22.03.2019 αίτησης ακύρωσης του Δήμου 
Καισαριανής κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της υπ’ αριθ. οικ. 

2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ 104 Β/24-01-2019) απόφασης του Αν. 
Υπουργού Οικονομικών, που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών 
λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης, που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 

4270/2014 ως ισχύει, κατά το μέρος που συμπεριλαμβάνει στο πεδίο 
εφαρμογής της τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. 
 
Η προβλεπόμενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 982,00 € συν 
ΦΠΑ. 

 
 

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 προσληφθεί ο δικηγόρος Αθηνών  Ιορδάνης Προυσανίδης του Αναστασίου με 
Α.Μ. Δ.Σ.Α. 4947, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 59 & Εμμ. Μπενάκη αρ. 
5, όπως παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Oλομέλεια), 
κατά τη δικάσιμο της 07.06.2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο και να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Καισαριανής κατά τη συζήτηση της από 20.03.2019 και 
με αριθμό κατάθεσης 1018/22.03.2019 αίτησης ακύρωσης του Δήμου 
Καισαριανής κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της υπ’ αριθ. οικ. 
2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ 104 Β/24-01-2019) απόφασης του Αν. 

Υπουργού Οικονομικών, που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών 



λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης, που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 
4270/2014 ως ισχύει, κατά το μέρος που συμπεριλαμβάνει στο πεδίο 

εφαρμογής της τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. 
Η προβλεπόμενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 982,00 € συν 
ΦΠΑ. 
 

 

 

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       06/06/2019 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 
 


