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Από το πρακτικό της με αριθ. 5ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  22 

 

Θέμα :  Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η  του μήνα  Μαρτίου, του έτους  2020  ημέρα της 
εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  08:30  συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ πρωτ.:  4559/06-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και επιδόθηκε  με 
αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 
έξι (6)  ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 
2. Εμμανουήλ Πετούσης (τακτικό μέλος).  
3. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 
4. Βασίλειος Καρατζαφέρης- (τακτικό μέλος) 
5. Λεωνίδας Παπαδάκος (αναπληρωματικό μέλος) 
6. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος  (τακτικό μέλος) 

 
Α π ό ν τ ε ς:    Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος) - Δήμητρα  Δούμουρα (τακτικό μέλος) - Μιχάλης Σελέκος  
                        (τακτικό μέλος) -  Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος). 
 
  

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Μεταβολές:  

-Πριν τη συζήτηση του 1
ου 

 θέματος  ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε  την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής 

θεμάτων  ως κατεπείγοντα: 1. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για τα στάδια των δικαιολογητικών 

συμμετοχής,  τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών  και δικαιολογητικών κατακύρωσης, με τίτλο 

«Ασφάλιση Οχημάτων & Μηχανημάτων έργου του Δήμου» - 2. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Μεταφορικών Μέσων. -  3. Ορισμός 

πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

-Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη των 1
ου

, 2
ου

 & 3
ου

 ΕΗΔ  θεμάτων  και τη συζήτησή τους 

ως  1
ο
 ,  2

ο
  και  3

ο 
 θέμα στην ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18). 



-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το 

1
ο
, 2

ο
 και 3

ο
  ΕΗΔ θέμα, ως 1

ο
 , 2

ο
 , 3

ο
  θέμα ΗΔ και 1

ο
 θέμα της ΗΔ  σε 4

ο
. 

 

 Ο  κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  3
ο 

  (πλέον) θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την από  

09-03-2020 εισήγηση της Νομικής  Υπηρεσίας, ως ακολούθως: 

 

    Την Τρίτη 10-3-2020  συζητείται μετά από αναβολή, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Β’) η 
από 9-5-2018 και με αριθμό καταχώρησης ΤΡ57/11-5-2018 τριτανακοπή της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΕ» κατά της υπ’ αριθ. 2548/2017  απόφασης του άνω Δικαστηρίου 
και κατά των κκ. Κωνσταντίνου Ξυνογαλά και Άλκηστης Βίτσα.  

    Με την  άνω τριταναπτόμενη απόφαση έγινε δεκτή η από 18-4-2007 και με αριθμό καταχώρησης ΑΚ 763/18-4-
2007 αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Ξυνογαλά και της κ.  Άλκηστης Βίτσα περί ακυρώσεως της υπ’ αριθ. 1211/20-
7-2006 οικοδομικής άδειας που εξέδωσε η Διεύθυνση Πολεοδομίας (Δυτικού Τομέα Αθηνών) της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς (Νομαρχίας Αθηνών) . Με την οικοδομική άδεια αυτή , επιτράπηκε στην 
ανώνυμη εταιρεία κ«WEST ATHENS PARK AE» η χωροθέτηση και λειτουργία συστημάτων υδρολίσθησης σε 
κολυμβητικές  δεξαμενές – χώρων αθλοπαιδιών μικρής κλίμακας – χώρων περιπτέρων αναψυχής – 
αναψυκτηρίων» στη θέση Αφαία Σκαραμαγκά του Δήμου Χαϊδαρίου (στο 12ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών 
Κορίνθου).  

    Μεταταύτα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί με απόφασή σας, η επί παγία αντιμισθία δικηγόρος του Δήμου για να 
εκπροσωπήσει το Δήμο κατά τη συζήτηση της άνω υποθέσεως κατά την ορισθείσα ή σε κάθε μετ’ αναβολήν 
δικάσιμο, σύμφωνα με τη διάταξη της περ ιγ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).  

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Νομικής  υπηρεσίας, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 4623/2019 και τροποποιήθηκε εκ 

νέου με το άρθρο 10 του 4625/2019), συζήτησε διεξοδικά το θέμα. 

 

Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων 6  Μελών  η Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο  για να εκπροσωπήσει το Δήμο  κατά την εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης, όπως 

αναλυτικά αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας,  κατά την ορισθείσα  η κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο την 

επί παγία έμμισθη εντολή αορίστου χρόνου δικηγόρο  του Δήμου Χαϊδαρίου Αικατερίνη  Πετροπούλου (ΑΜ ΔΣΑ 

15055).     

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  10-03-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


