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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Διορισμός Δικηγόρου ενώπιον του Σ.τ.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμός

Απόφασης:
278

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 (αναπληρωματικό 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. 31472/24-11-2017
Γνωμοδότηση του, επί παγία αντιμισθία, δικηγόρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Παναγιώτη Πούλιου, η οποία
έχει ως ακολούθως :
Ο Δήμος μας κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας τις υπ’αριθ. κατ. 2139/2017 και 2140/2017
αιτήσεις, με τις οποίες ζητείται η αναίρεση των υπ’αρ. 1353/2017 και 1352/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (τμήμα 7ο) αντίστοιχα, κατόπιν της υπ’αριθ. 121/21-6-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠαπάγουΧολαργού.
Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις οικίες διατάξεις του Ν. 3852/10 και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και την υπ’αριθ.
121/2017 απόφασή σας, εισηγούμαι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να διορίσει και να καταστήσει ειδικό
πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο το Βασίλειο-Μελέτιο Παυλόπουλο του Προκόπιου, Δικηγόρο Αθηνών
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(ΑΜ ΔΣΑ 24909), κάτοικο Αθηνών, οδός Μονής Πετράκη αρ. 4, στον οποίο παρέχει την εντολή, το δικαίωμα και την
πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Στ’ τμήμα) κατά τη δικάσιμο της 27-11-2013 ή
σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο (με Εισηγητή την Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κα Φ. Γιαννακού), προκειμένου
να υποστηρίξει τις υπ’αρ. κατ. 2139/2017 και 2140/2017 αιτήσεις του Δήμου, με τις οποίες ζητείται η αναίρεση των υπ’αρ.
1353/2017 και 1352/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 7ο) αντίστοιχα. Να υπογράφει και να
παραδίδει αρμοδίως κάθε σχετικό δικόγραφο, αίτηση, δήλωση, υπόμνημα, αναφορά σύμφωνα με το νόμο και γενικά, να
ενεργεί ό,τι χρειάζεται για την εκτέλεση της ανωτέρω εντολής. Προς τον ανωτέρω σκοπό, έχει εκδοθεί και η υπ’ αριθ. 2602
/ 27-11-2017 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 63Ι0ΩΞ1 – ΑΞΞ), την οποία, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως
εγκρίνει.
Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή παρακαλείται όπως εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των ευρώ 2.435,36, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0001 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»
του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού έτους 2017, σύμφωνα με τα γραμμάτια προείσπραξης
δικηγορικής αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Την Εισήγηση του Προέδρου
2. Την ανωτέρω γνωμοδότηση του κ. Πούλιου
3. Την υπ'αριθ. πρωτ. 31583/2602/27-11-2017 απόφαση Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού.
4. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Εγκρίνει την υπ'αριθ. πρωτ. 31583/2602/27-11-2017 απόφαση Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού.
2. Διορίζει και καθιστά ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο τον κ. Βασίλειο-Μελέτιο
Παυλόπουλο του Προκόπιου, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 24909), κάτοικο Αθηνών, οδός Μονής Πετράκη αρ. 4,
στον οποίο παρέχει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας (Στ’ τμήμα) κατά τη δικάσιμο της 27-11-2013 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο (με Εισηγητή την
Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κα Φ. Γιαννακού), προκειμένου να υποστηρίξει τις υπ’αρ. κατ.
2139/2017 και 2140/2017 αιτήσεις του Δήμου, με τις οποίες ζητείται η αναίρεση των υπ’αρ. 1353/2017 και
1352/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 7ο) αντίστοιχα. Να υπογράφει και να παραδίδει
αρμοδίως κάθε σχετικό δικόγραφο, αίτηση, δήλωση, υπόμνημα, αναφορά σύμφωνα με το νόμο και γενικά, να
ενεργεί ό,τι χρειάζεται για την εκτέλεση της ανωτέρω εντολής.
3. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των ευρώ 2.435,36, η οποία θα βαρύνει
τον Κ.Α. 00.6111.0001 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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