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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 26109/14.06.2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
25η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 14.06.2017

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 14η Ιουνίου 2017,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 25403/09.06.2017 πρόσκληση του
Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 09.06.2017.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

2. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

Αντιπρόεδρος Ο.Ε

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε

4. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

«

«

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

7. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.

«

Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ

Μέλος της Ο.Ε

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«

«

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –262–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το
10ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών σε αγωγή της Θεοδώρας Σμυρναίου.
Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 25648/12.06.2017 έγγραφο της Νομικής
Υποστήριξης του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:
«Η Θεοδώρα ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ έχει ασκήσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς – Αντικείμενο: Ενοχικό) κατά του Δήμου Ιλίου την από 13-32017 αγωγή της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 521027/2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2705/2017,
αιτούμενη, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, να υποχρεωθεί ο Δήμος Ιλίου να καταβάλλει το
συνολικό ποσό των (38.376,00) ευρώ.
Επειδή η συζήτηση της αγωγής διέπεται από τον νέο ΚΠολΔ (ν.4335/2015) και είναι αναγκαία
τόσο η κατάθεση προτάσεων εντός (100) ημερών από την κατάθεση (28-3-2017) της αγωγής, αλλά και
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η διενέργεια όλων των απαραιτήτων εκ του νόμου διαδικαστικών ενεργειών για την υποστήριξη της
ως άνω αγωγής, συμπεριλαμβανομένης και της παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς – Αντικείμενο: Ενοχικό) και ως εκ τούτου η παροχή
σχετικής εξουσιοδότησης.
Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρμοδία για την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης για τις

παραπάνω

ενέργειες κατ’ άρθρο 72 Ν. 3852/2010.
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά και ειδικότερα:
Να εξουσιοδοτηθεί ο Δικηγόρος Αθηνών του Δήμου Ιλίου, Χαράλαμπος ΜΙΧΑΛΗΣ του Ευμορφοπούλου
(Α.Μ.Δ.Σ.Α. 15830), όπως:
A. Παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Ιλίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς – Αντικείμενο: Ενοχικό) και να αντικρούσει την από 13-3-2017
αγωγή της Θεοδώρας Σμυρναίου με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 521027/2017 και Ειδικό Αριθμό
Κατάθεσης 2705/2017 στρεφόμενη κατά του Δήμου Ιλίου.
Β. Να υπογράφει, καταθέτει και κοινοποιεί δίνοντας εντολή σε δικαστικό επιμελητή, κάθε είδους
δικόγραφα που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη αγωγή, ως και αυτή ταύτη την αγωγή.
Γ. Να καταθέτει προτάσεις, σημείωμα, έγγραφα, προσθήκη – αντίκρουση και ό,τι άλλο τυχόν απαιτηθεί.
Δ. Να λαμβάνει αντίγραφα κάθε εγγράφου που σχετίζεται με τη δικογραφία της υπόθεσης.
Ε. Να προτείνει, εξαιρεί, καλεί και εξετάζει μάρτυρες και να κοινοποιεί κλήσεις για ένορκη εξέταση
μαρτύρων, ενεργώντας όλες τις απαιτούμενες εκ του νόμου διαδικαστικές ενέργειες και να παρίσταται
για λογαριασμό του Δήμου Ιλίου κατά τη λήψη ένορκης βεβαίωσης μάρτυρα ενώπιον του αρμοδίου
Ειρηνοδίκη ή του ορισθησόμενου Συμβολαιογράφου.
Στ. Να καταθέτει έγγραφα, να τα αμφισβητεί και να κάνει παρατηρήσεις και
Ζ. Γενικά να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκπροσώπησης του
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την Τακτική Διαδικασία – Αντικείμενο: Eνοχικό
(άρθρα 237 επ. Κ.Πολ.Δ) σχετικά με την από 13-3-2017 αγωγή της Θεοδώρας Σμυρναίου με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης 521027/2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2705/2017 στρεφόμενη κατά του Δήμου
Ιλίου,
Διεκπεραιώνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται στον Κ.Πολ.Δ. και στο νόμο, για
λογαριασμό του Δήμου Ιλίου, ακόμη και εκείνων που δεν μνημονεύονται ρητά στο παρόν για την
εκτέλεση όλων και οποιασδήποτε από τις παραπάνω εντολές, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις και
να προβαίνει εν γένει σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια προς περάτωση του σκοπού αυτού.
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Δηλώνουμε τέλος ότι αναγνωρίζουμε και εγκρίνουμε από σήμερα όλες τις πράξεις του ως άνω
πληρεξουσίου μας δικηγόρου, που ενήργησε ή θα ενεργήσει στα πλαίσια των παρεχομένων εντολών, ως
νόμιμες, έγκυρες και ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από τον ίδιο εντολέα.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εξουσιοδοτεί το Δικηγόρο του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπο ΜΙΧΑΛΗ του Ευμορφοπούλου (Α.Μ.Δ.Σ.Α.
15830) όπως:
Α. Να παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Ιλίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς – Αντικείμενο: Ενοχικό) και να αντικρούσει την από 13-3-2017
αγωγή της Θεοδώρας Σμυρναίου με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 521027/2017 και Ειδικό Αριθμό
Κατάθεσης 2705/2017 στρεφόμενη κατά του Δήμου Ιλίου.
Β. Να υπογράφει, καταθέτει και κοινοποιεί δίνοντας εντολή σε δικαστικό επιμελητή, κάθε είδους
δικόγραφα που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη αγωγή, ως και αυτή ταύτη την αγωγή.
Γ. Να καταθέτει προτάσεις, σημείωμα, έγγραφα, προσθήκη – αντίκρουση και ό,τι άλλο τυχόν απαιτηθεί.
Δ. Να λαμβάνει αντίγραφα κάθε εγγράφου που σχετίζεται με τη δικογραφία της υπόθεσης.
Ε. Να προτείνει, εξαιρεί, καλεί και εξετάζει μάρτυρες και να κοινοποιεί κλήσεις για ένορκη εξέταση
μαρτύρων, ενεργώντας όλες τις απαιτούμενες εκ του νόμου διαδικαστικές ενέργειες και να παρίσταται
για λογαριασμό του Δήμου Ιλίου κατά τη λήψη ένορκης βεβαίωσης μάρτυρα ενώπιον του αρμοδίου
Ειρηνοδίκη ή του ορισθησόμενου Συμβολαιογράφου.
Στ. Να καταθέτει έγγραφα, να τα αμφισβητεί και να κάνει παρατηρήσεις και
Ζ. Γενικά να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκπροσώπησης του
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την Τακτική Διαδικασία – Αντικείμενο: Eνοχικό
(άρθρα 237 επ. Κ.Πολ.Δ) σχετικά με την από 13-3-2017 αγωγή της Θεοδώρας Σμυρναίου με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης 521027/2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2705/2017 στρεφόμενη κατά του Δήμου
Ιλίου,
Διεκπεραιώνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται στον Κ.Πολ.Δ. και στο νόμο, για
λογαριασμό του Δήμου Ιλίου, ακόμη και εκείνων που δεν μνημονεύονται ρητά στο παρόν για την
εκτέλεση όλων και οποιασδήποτε από τις παραπάνω εντολές, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις και
να προβαίνει εν γένει σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια προς περάτωση του σκοπού αυτού.
Δηλώνουμε τέλος ότι αναγνωρίζουμε και εγκρίνουμε από σήμερα όλες τις πράξεις του ως άνω
πληρεξουσίου μας δικηγόρου, που ενήργησε ή θα ενεργήσει στα πλαίσια των παρεχομένων εντολών, ως
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νόμιμες, έγκυρες και ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από τον ίδιο εντολέα.
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη
Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ.,
Κουμαραδιός Γ., Βέργος Ι.,
Κανελλόπουλος Γ., Γκόνης Χ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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