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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 6876/11-02-2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    2
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 07-02-2013 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 07η 

Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη, ύστερα από την υπ. αριθµ. 5274/01-02-2013 πρόσκληση του 

∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε 

όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 01-02-2013 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1 ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.   Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.               «  « 

3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

4. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

5. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                   «  « 

6. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                   «  « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ∆.Σ.       Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.                   «  « 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ –038–  

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για 

συζήτηση το 19
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά στην εξουσιοδότηση δικηγόρου για 

παράσταση σε δικαστήριο. 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 4946/31-01-2013 σχετικό έγγραφο του 

Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Α. Στις 06-02-2013 εκδικάζεται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τµήµα Γ) η 

από 11-4-2011  αίτηση ακυρώσεως των Βας. Βαϊρακίδη κλπ κατά της 158855/21-6-2010 απόφασης 

της Νοµαρχίας Αθηνών και Ιωάννη Ριρή.  

Επειδή ο ∆ήµος Ιλίου έχει έννοµο συµφέρον να παρέµβει στην ανοιγείσα δίκη υπέρ της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (∆/νση Πολεοδοµίας) και του Ιωάννη Ριρή καθόσον έχει µεταβιβάσει 

προσκυρωτέο τµήµα σε αυτόν κατ’ εφαρµογή της µε αρ. 6/2005 πράξης προσκυρώσεως και 

αναλογισµού και την µε αρ. 7422/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών µε την οποία καθορίστηκε 

η οριστική τιµή µονάδος αποζηµίωσης στα Ο.Τ. 1199 και 1201 επί των οδών Αγ. Αγ. Βαρβάρας – 

Φιλοκτήτου – Θηβών. 

Εποµένως θα πρέπει να παρασχεθεί η εξουσιοδότηση ν’ ασκηθεί παρέµβαση του ∆ήµου 

Ιλίου σύµφωνα µε τα παραπάνω και να παραστεί ο δικηγόρος του ∆ήµου κατά την ως άνω 

ορισθείσα δικάσιµο. 

Β. Στις 14-02-2013 εκδικάζεται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τµήµα ΙΓ) η 

µε αριθµ. ΑΜ935/12-10-2012 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της εταιρείας µε την επωνυµία Μ. & 

Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΕΠΕ κατά του ∆ήµου Ιλίου.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

 Έχουσα υπόψιν τα ανωτέρω 
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 Αποφασίζει   Οµόφωνα 

Εξουσιοδοτεί το ∆ικηγόρο του ∆ήµου Ιλίου Χαράλαµπο Μιχάλη (Α.Μ.∆.Σ.Α.15830) όπως: 

Α. Παραστεί και εκπροσωπήσει το ∆ήµο Ιλίου στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών (Τµήµα Γ) η από 

11-4-2011 αίτηση ακυρώσεως των Βας. Βαϊρακίδη κλπ κατά της 158855/21-6-2010 απόφασης της 

Νοµαρχίας Αθηνών και Ιωάννη Ριρή, ως και σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, ως αναλυτικά 

ανωτέρω αναφέρεται. 

Β. Να ασκήσει παρέµβαση υπέρ της Νοµαρχίας Αθηνών και Ιωάννη Ριρή. 

Γ. Να παραστεί και εκπροσωπήσει το ∆ήµο Ιλίου στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών (Τµήµα ΙΓ) κατά 

τη δικάσιµο της 14-02-2013 όπου συζητείται η µε αριθµ. ΑΜ935/12-10-2012 αίτηση ασφαλιστικών 

µέτρων της εταιρείας µε την επωνυµία Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΕΠΕ κατά του ∆ήµου Ιλίου. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

 Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

      Γκιώνης Ι., Πετρόπουλος Χ.,   

              Αλεξόπουλος Β., Κουµαραδιός Γ. 

           Κανελλόπουλος Γ., Σταµατόπουλος Γ. 

  

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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