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ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών Κατσούλη 
Ευτυχία - Νικολέττα του Γεωργίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 30455, κάτοικο Αθηνών, οδός Αρχίνου αρ. 
8, όπως εµφανισθεί ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 14ο) 
κατά τη δικάσιµο της 21.05.2020 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/2020  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής  Επιτροπής του 
∆ήµου Καισαριανής, η οποία την 19η του µηνός ΜΑΪΟΥ  έτους 2020 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  
18:00 µ. µ. συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 4155/15-05-
2020 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου 
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά µε την οργάνωση 
και λειτουργία των δήµων». 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  Πολυχρονάκης Συµεών 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης     
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4. Γραφίδου Γεσθηµανή  
5. Παραγιού Άννα   
  
  



Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 

Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής 
Επιτροπής την  µε αρ. πρωτ. 4163 /15-05-2020 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου η 
οποία έχει  ως εξής : 
 
Κατά του Δήμου Καισαριανής ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 14ο) η από 7.2.2014 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

3452/2014 προσφυγή-αίτηση συμβιβασμού του Ταϊρίδη Παναγιώτη, με αίτημα να 
ακυρωθούν οι  υπ’ αριθμ. 431/2001, 374/2002 και 300/2004 αποφάσεις του Δημάρχου 
Καισαριανής περί εγγραφής στους φορολογικούς καταλόγους που αφορούν σε τέλος 5% 
επί των ακαθαρίστων εσόδων και σε τέλη χρήσεως πεζοδρομίων. 

Πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του 
ανωτέρω Δικαστηρίου, κατά τη δικάσιμο της 21.05.2020 ή σε κάθε μετ' αναβολή 
δικάσιμο. 
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 παρασχεθεί εντολή και πληρεξουσιότητα προς τη δικηγόρο Αθηνών Κατσούλη 
Ευτυχία – Νικολέττα του Γεωργίου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 30455, κάτοικο Αθηνών, οδός Αρχίνου 
αρ. 8, όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Τμήμα 14ο) κατά τη δικάσιμο της 21.05.2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για να 

εκπροσωπήσει το Δήμο κατά τη συζήτηση της από 7.2.2014 και με Γενικό Αριθμό 
Κατάθεσης  3452/2014 προσφυγής-αίτησης συμβιβασμού του Ταϊρίδη Παναγιώτη, με 
αίτημα να ακυρωθούν οι  υπ’ αριθμ. 431/2001, 374/2002 και 300/2004 αποφάσεις του 
Δημάρχου Καισαριανής περί εγγραφής στους φορολογικούς καταλόγους που αφορούν 

σε τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και σε τέλη χρήσεως πεζοδρομίων. 
Η προβλεπόμενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 151,96 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 

                                                                
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 και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν: 

• Την εισήγηση της Νοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου 
• Τη σχετική νοµοθεσία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Να παρασχεθεί εντολή και πληρεξουσιότητα προς τη δικηγόρο Αθηνών Κατσούλη Ευτυχία – 
Νικολέττα του Γεωργίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 30455, κάτοικο Αθηνών, οδός Αρχίνου αρ. 8, όπως 



παρασταθεί ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 14ο) κατά 
τη δικάσιµο της 21.05.2020 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για να εκπροσωπήσει το ∆ήµο 
κατά τη συζήτηση της από 7.2.2014 και µε Γενικό Αριθµό Κατάθεσης  3452/2014 προσφυγής-
αίτησης συµβιβασµού του Ταϊρίδη Παναγιώτη, µε αίτηµα να ακυρωθούν οι  υπ’ αριθµ. 
431/2001, 374/2002 και 300/2004 αποφάσεις του ∆ηµάρχου Καισαριανής περί εγγραφής 
στους φορολογικούς καταλόγους που αφορούν σε τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και 
σε τέλη χρήσεως πεζοδροµίων. 
Η προβλεπόµενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 151,96 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                        2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                        4. Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                        5. Παραγυιού Άννα        
                                                                        
 
            
 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       19/05/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                            
                                                                          ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
 
 
 

 


