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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
8Η Συνεδρίαση  16-03-2021 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 46/2021 

 
ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο 

Μηλιαράκη του Γεωργίου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 25529, κάτοικο Αθηνών, οδός Βερανζέρου αρ. 14, 
για λήψη πιστοποιητικού και πορείας αίτησης αναίρεσης και αντιγράφου αποφάσεως. 
 
Πρακτικό της με αριθμό 8ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 16η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 

έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3436/12-03-2021 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.Τσιροζίδης Ιωάννης  Γραφίδου Γεσθημανή 

2.Χατζησάββας Μηνάς  

3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Παραγυιού Άννα  

  

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 
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Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 3504/16-3-2021 εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  η οποία έχει  ως εξής : 
                                                                                                                                                        

 
                                                                                                                                                   

Στις 9.3.2021 παρελήφθη από το Δήμο Καισαριανής το με αρ. πρωτ.  27411/2021 

έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. Με το έγγραφο αυτό πληροφορηθήκαμε ότι κατά της με αριθμό 5774/1977 
αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών που αφορά στην αξιοποίηση του κληροδοτήματος – 
δωρεάς Μανωλίδη (Στενών Πόρτας), έχει ασκηθεί η με Α.Κ. 652/1980 αίτηση αναίρεσης 
στον Άρειο Πάγο. 

Επειδή δεν γνωρίζουμε την πορεία της συγκεκριμένης αιτήσεως, κρίνεται απαραίτητο να 
εξουσιοδοτηθεί ο ως άνω δικηγόρος να υποβάλλει αίτηση για να λάβει πιστοποιητικό 
πορείας της αίτησης αναιρέσεως καθώς και αντίγραφο της τυχόν εκδοθείσης 
αποφάσεως του Αρείου Πάγου, ως και της αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών επί της 

οποίας έκρινε.  

  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Να παρασχεθεί εντολή και πληρεξουσιότητα προς το δικηγόρο Αθηνών και Ειδικό 
Συνεργάτη του Δημάρχου Καισαριανής Κωνσταντίνο Μηλιαράκη του Γεωργίου με Α.Μ. 
Δ.Σ.Α. 25529, κάτοικο Αθηνών, οδός Βερανζέρου αρ. 14, όπως υποβάλλει αίτηση για να 

λάβει πιστοποιητικό πορείας της αίτησης αναιρέσεως καθώς και αντίγραφο της τυχόν 
εκδοθείσης αποφάσεως του Αρείου Πάγου, ως και της αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών 
επί της οποίας έκρινε.  

 
 

                                                 
Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ  ́οQ ψιν:   
 

• Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

• Την σχετική νομοθεσία 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών και Ειδικό 

Συνεργάτη του Δημάρχου Καισαριανής Κωνσταντίνο Μηλιαράκη του Γεωργίου με Α.Μ. 
Δ.Σ.Α. 25529, κάτοικο Αθηνών, οδός Βερανζέρου αρ. 14, όπως υποβάλλει αίτηση για να 
λάβει πιστοποιητικό πορείας της αίτησης αναιρέσεως καθώς και αντίγραφο της τυχόν 
εκδοθείσης αποφάσεως του Αρείου Πάγου, ως και της αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών 

επί της οποίας έκρινε.  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2021 
 

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. Παραγυιού Άννα                                                                                                                   

                                                                                      
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       16/03/2021 

                                                                 

                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                                                 
                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                            
                                                                           
                                                                                   ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
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