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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
15Η Συνεδρίαση  21-05-2021 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 95/2021 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραστάσεως και αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών Κατσούλη 
Ευτυχίας - Νικολέττας του Γεωργίου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 30455, κατοίκου Αθηνών, οδός 
Αρχίνου αρ. 8, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 

13.05.2021, καθώς και της εκ μέρους της ανωτέρω δικηγόρου αποδοχής της από 
15.05.2019 αγωγής (ΓΑΚ 48018/2019) των Φιλιοπούλου Βιργινίας κ.λ.π. (Συν. 25) κατά 
του ήδη καταργηθέντος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο 
Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής-Λεωνίδας Μανωλίδης», 

στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οποίου, μετά την κατάργησή του, υπεισήλθε ο 
Δήμος μας, ως καθολικός διάδοχός του 
 
Πρακτικό της με αριθμό 15ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 

Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 21η του μηνός ΜΑΪΟΥ  
έτους 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7175/17-05-2021 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 έξι (6) μέλη. 

Ονομαστικά οι:                          
                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1. Τσιροζίδης Ιωάννης   

2. Χατζησάββας Μηνάς  

3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  
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4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Γραφίδου Γεσθημανή  

6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 

                    
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 7260/18-05-2021 εισήγηση της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει  ως εξής : 
  
Δυνάμει της με αριθμό 65/2021 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Καισαριανής, αποφασίστηκε ομόφωνα, η αποδοχή της από 15.05.2019 αγωγής (ΓΑΚ 

48018/2019) των Φιλιοπούλου Βιργινίας κ.λ.π. (Συν. 25), η οποία ασκήθηκε κατά του 
ήδη καταργηθέντος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο 
Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής-Λεωνίδας Μανωλίδης», 
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οποίου υπεισήλθε ο Δήμος μας και η παροχή 

πληρεξουσιότητας – εντολής προς τη δικηγόρο Ευτυχία Νικολέτα Κατσούλη του 
Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών Α.Μ. Δ.Σ.Α.  30455, κάτοικο Αθηνών οδός Αρχίνου αρ. 8, 
προκειμένου να παραστεί και να δηλώσει στο αρμόδιο Δικαστήριο κατά τη δικάσιμο της 
13/05/2021 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, ή κατόπιν επαναφοράς της 

συζήτησης της ανωτέρω αγωγής με κλήση ή κατόπιν παραιτήσεως της ως άνω αγωγής 
με νέα όμοια κατ’ ιστορική και νομική αιτία αγωγή, ότι ο Δήμος μας αποδέχεται κατ’ 
άρθρο 298 Κ.Πολ.Δ. σε συνδυασμό με το άρθρο 297 Κ.Πολ.Δ., εν συνόλω την ως άνω 
αγωγή στην νομική και ιστορική βάση αυτής καθώς και το αιτητικό της.  

Ήδη η ανωτέρω υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
κατά την ανωτέρω δικάσιμο, κατά την οποία η ανωτέρω δικηγόρος παραστάθηκε για 
λογαριασμό του Δήμου Καισαριανής Αττικής και δήλωσε την αποδοχή της εν λόγω 
αγωγής. 

Επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, πρέπει η Οικονομική 
Επιτροπή να εγκρίνει την παράσταση της άνω δικηγόρου, ενώπιον του ανωτέρω 
δικαστηρίου με αμοιβή  356,16 €, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και ΦΠΑ.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Να εγκριθεί η παράσταση της δικηγόρου Αθηνών Κατσούλη Ευτυχίας - Νικολέττας του 
Γεωργίου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 30455, κατοίκου Αθηνών, οδός Αρχίνου αρ. 8, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 13.05.2021, καθώς και η εκ 

μέρους της ως άνω δικηγόρου αποδοχή, σε συνέχεια της με αριθμό 174/2020  
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της από 15.05.2019 αγωγής (ΓΑΚ 48018/2019) 
των Φιλιοπούλου Βιργινίας κ.λ.π. (Συν. 25) κατά του ήδη καταργηθέντος νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και 

Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής-Λεωνίδας Μανωλίδης», στα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του οποίου, μετά την κατάργησή του, υπεισήλθε ο Δήμος μας, ως 
καθολικός διάδοχός του. 

  Αμοιβή δικηγόρου: 356,16 € συμπεριλαμβανομένων εξόδων και ΦΠΑ.  
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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  ́οT ψιν:   

• Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

• Την σχετική νομοθεσία   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την παράσταση της δικηγόρου Αθηνών Κατσούλη Ευτυχίας - Νικολέττας του 

Γεωργίου με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 30455, κατοίκου Αθηνών, οδός Αρχίνου αρ. 8, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 13.05.2021, καθώς και η εκ 
μέρους της ως άνω δικηγόρου αποδοχή, σε συνέχεια της με αριθμό 174/2020  
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της από 15.05.2019 αγωγής (ΓΑΚ 48018/2019) 

των Φιλιοπούλου Βιργινίας κ.λ.π. (Συν. 25) κατά του ήδη καταργηθέντος νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και 
Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής-Λεωνίδας Μανωλίδης», στα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του οποίου, μετά την κατάργησή του, υπεισήλθε ο Δήμος μας, ως 

καθολικός διάδοχός του. 
  Αμοιβή δικηγόρου: 356,16 € συμπεριλαμβανομένων εξόδων και ΦΠΑ.  
Η δαπάνη της αμοιβής της δικηγόρου θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 00-
6111.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2021 
 
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. Γραφίδου Γεσθημανή                                                                                                                 

                                                                                      6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       21/05/2021 

                                                                      Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                          

                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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