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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθ. 2
ης

/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  8 

 

Θέμα:   Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07
η
 του μήνα  Φεβρουαρίου, του έτους 2020 ημέρα της 

εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα  08:30 συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την 

υπ΄ πρωτ.: 2003/03-02-2020 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 

οκτώ (8)  ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα - (τακτικό μέλος). 
4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης- (τακτικό μέλος).   

6. Δούμουρα Δήμητρα (τακτικό μέλος). 

7. Παπαδάκος Λεωνίδας (αναπληρωματικό μέλος). 

8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος - (τακτικό μέλος). 

 
 

Α π ό ν τ ε ς:   Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος) - Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

 
 

 
 

 

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

συνεδρίασης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  1
ο
   θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την από 29-01-2020 

εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας , στην οποία αναφέρονται  τα εξής: 

 

    Η κα Θεοφίλη – Στρίκου Καλλιόπη, πρώην μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Χαϊδαρίου,  κλάδου ΥΕ Βοηθητικού 

Προσωπικού Καθαριότητας , έχει ασκήσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την από 23-3-2018,  με αριθμό 

κατάθεσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών , ΕΦ32/2018 και αριθμό εισαγωγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

1156/2018 έφεση, κατά του Δήμου Χαϊδαρίου και κατά της υπ’ αριθ. 921/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών (Τμήμα ΙΔ’ ακυρωτικό), δικάσιμος για τη συζήτηση της οποίας είχε οριστεί η 9-5-2019,  μετά από αναβολή 

η 6-2-2020 και ήδη η 4-6-2020,  ενώπιον του Γ’ Τμήματος Πενταμελούς του Σ.τ.Ε. 

 

Μεταταύτα, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος/ια  δικηγόρος 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).  

 

Προτείνεται να οριστεί η επί παγία αντιμισθία δικηγόρος του Δήμου Χαϊδαρίου, Αικατερίνη Μ. Πετροπούλου, με ΑΜ 

ΔΣΑ 15055 . 

 

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον 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 (8) μελών  η Οικονομική Επιτροπή, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   Ομόφωνα  
 

Αναθέτει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ. Αικατερίνη  Πετροπούλου,  δικηγόρο του Δήμου Χαϊδαρίου ( ΑΜ ΔΣΑ 

15055) με παγία έμμισθη εντολή αορίστου χρόνου, για να εκπροσωπήσει το Δήμο κατά τη συζήτηση της υποθέσεως κατά 

την ορισθείσα η κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 

απόφασης, σύμφωνα με την περ ιγ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. ιη 

της παρ. 1  του 4623/2019. 

 

                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                      (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  07-02-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


