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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμός

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ :
Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.
(Έφεση κατά της υπ’αριθ. Α12264/2017 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών).

Απόφασης:
277

Χολαργός σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.00 και στο κατάστημα
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 24-112017, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :
Παρόντες

Απόντες

Ηλία Αποστολόπουλο

Βασιλική Μπουφούνου

Γεωργία Αρβανίτη

Χαράλαμπο Κουγιουμτζόπουλο

Αγλαϊα Σουρανή

Δημήτριο Τούτουζα

Μιχάλη Τράκα

Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα.

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αθανάσιο Αυγουρόπουλο (αναπληρωματικός μέλος).

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
O Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως ΕΚΤΑΚΤΟ και, σύμφωνα με τον
ισχύοντα Κανονισμό, προκειμένου να συζητηθεί ως ΕΚΤΑΚΤΟ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των παριστάμενων
μελών.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως
ΕΚΤΑΚΤΟ και προταχθεί των θεμάτων Ημερήσιας διάταξης.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, τη με αριθ. πρωτ. 31473/24-11-2017
Γνωμοδότηση του, επί παγία αντιμισθία, δικηγόρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Παναγιώτη Πούλιου, η οποία
έχει ως ακολούθως :
Δυνάμει της υπ’αριθ. Α12264/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (9ο Τμήμα) έγινε
δεκτή η από 26-4-2010 προσφυγή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» δυνάμει της οποίας
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ακυρώνεται η εγγραφή της προσφεύγουσας εταιρίας στο βεβαιωτικό κατάλογο πρώην αυτοτελούς Δήμου Παπάγου, που
αφορά τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2010.
Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις οικίες διατάξεις του Ν. 3852/10 και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και την ενδεχόμενη
οικονομική ζημία του Δήμου μας, εισηγούμαι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να αποφασίσει την άσκηση του ενδίκου
μέσου της έφεσης κατά της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της υπ’αριθ. Α12264/2017 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.
Με την ίδια απόφαση θα πρέπει να δοθεί η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους δικηγόρους του
Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ.κ. Νικόλαο Γεωργακόπουλο και Παναγιώτη Πούλιο να ασκήσουν το αμέσως ανωτέρω
ένδικο μέσο της έφεσης και να παραστούν ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου προς συζήτηση και υποστήριξη αυτού με
κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, από κοινού ή υφ’εκάστου κεχωρισμένως.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:




Την εισήγηση του Προέδρου.
Την ανωτέρω Γνωμοδότηση του, επί παγία αντιμισθία, δικηγόρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ.
Παναγιώτη Πούλιου.
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Την άσκηση του Ενδίκου Μέσου της Έφεσης κατά της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της υπ’αριθ. Α12264/2017
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, οριζόμενων προς τούτο
των Δικηγόρων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου και Παναγιώτη Πούλιου, στους
οποίους δίδεται η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να ασκήσουν το αμέσως ανωτέρω ένδικο μέσο της έφεσης
και να παραστούν ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου προς συζήτηση και υποστήριξη αυτού με κάθε νόμιμο μέσο και
τρόπο, από κοινού ή υφ’εκάστου κεχωρισμένως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Αγλαϊα Σουρανή.
3. Μιχάλης Τράκας
4. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

