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ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών Κατσούλη 
Ευτυχία - Νικολέττα για την άσκηση εφέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την 
ακύρωση της καταλογιστικής πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον τέως 
Δήμαρχο Καισαριανής κ. Καμπάκα Αντώνιο. 
 
Πρακτικό της με αριθμό 17ης/2020 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής του 
Δήμου Καισαριανής, η οποία την 30η του μηνός IOYNIOY  έτους 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα  08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με  αριθμό πρωτ. 5660/26-
06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. 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». 
 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ      
                                                        ΑΠΟΝΤΑ                                                                                  
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος  1. Γραφίδου Γεσθημανή 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  



4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Παραγιού Άννα  
  
  
  
 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  μόνιμη υπάλληλο του Δήμου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
 

 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 5535/24-6-2020 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
η οποία έχει  ως εξής : 
 
Πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος προκειμένου να ασκήσει έφεση ενώπιον του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ακύρωση της με αριθμό 2/2020 καταλογιστικής  πράξης  
της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  στον τέως Δήμαρχο κ. Καμπάκα Αντώνιο για 
ποσό 3.073,10 €, αναφορικά με καταβολή μισθών υπερημερίας σε εργαζόμενο κατόπιν 
αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 102 του Ν. 4483/17 ο Δήμος υποχρεούται να 
παράσχει νομική στήριξη για αδικήματα, που αποδίδονται στους αιρετούς κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων τους.  
Επειδή η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του Δήμου και σε περίπτωση που δεν 
υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο 
δικηγόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10. 
Επειδή η καταλογιστική πράξη  που του αποδίδεται τελέσθηκε κατά τη διάρκεια της 
θητείας του και κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.   
Επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, πρέπει να προσλάβουμε 
πληρεξούσιο δικηγόρο για να του παράσχει νομική συνδρομή και να ορισθεί συνήγορός 
του. 

 
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, για την άσκηση εφέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ακύρωση της 
με αριθμό 2/2020 καταλογιστικής πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στον τέως Δήμαρχο Καισαριανής κ. Καμπάκα Αντώνιο. 
Η προβλεπόμενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 560,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
   

                                                                   
                                                



Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος 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 Δήμου 
 Την σχετική νομοθεσία 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
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, για την 
άσκηση εφέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ακύρωση της με αριθμό 2/2020 
καταλογιστικής πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον τέως Δήμαρχο 
Καισαριανής κ. Καμπάκα Αντώνιο. 
Η προβλεπόμενη δικηγορική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 560,00 € 
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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών  
                                                                             5. Παραγιού Άννα 
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       30/06/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
 
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


