ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 24 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 8464/20.3.2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος 2.Κοκοτίνης Χρήστος,
Αντιπρόεδρος, 3.Μπασούρης Μαρίνος, 4. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Πίκουλα
Αργυρώ, τακτικά μέλη, και 7. Πανταζόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος ότι οι κ.κ. 1.Καλούδης
Κωνσταντίνος 2.Κορμά-Γκουτζιάνα Δήμητρα και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης τακτικά μέλη δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην
συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαρρύτης .
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 58/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση σε δικηγόρους υποθέσεων που εκκρεμούν σε δικαστήρια
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Δημητρόπουλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την
ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην ανάθεση σε δικηγόρους υποθέσεων που εκκρεμούν σε
δικαστήρια , εκτός ημερησίας διατάξεως.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του
θέματος, είπε τα εξής :Επειδή λόγω ήδη συνταξιοδοτήσεως των συναδέλφων δικηγόρων κ.κ. Παντελή Λεοντάρα
και Μαρίας Κατσικερού στερείται του αναγκαίου προσωπικού προς αντιμετώπιση του συνόλου των εκκρεμών σε
καθημερινή βάση υποθέσεων που αφορούν τα συμφέροντα του Δήμου.
Επειδή οι υποθέσεις που αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν
από τη Νομική Υπηρεσία, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υπηρεσίας αυτής, σε συνδυασμό και με την
ανάγκη εξειδικευμένων γνώσεων ειδικά για θέματα που αφορούν τις διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων,
καθιστούν αδύνατο, στην παρούσα φάση, το χειρισμό των υποθέσεων αυτών από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου,
στην οποία πλέον υπηρετεί ένας Δικηγόρος, είναι αναγκαία η λήψη απόφασης ανάθεσης σε δικηγόρους
Γι’ αυτό εισηγούμαστε την ανάθεση στην δικηγόρο κ. Μυρσίνη Γκανά-Παπαστεφάνου της υπόθεσης
Ασφαλιστικών μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Βασιλάκη Άννας κατά ΚΑΦΑΔΗΛ, κατά την
δικάσιμο της 30.3.2015

Η Οικονομική Επιτροπή

1

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος.
2. Εγκρίνει την ανάθεση στην δικηγόρο κ. Μυρσίνη Γκανά-Παπαστεφάνου της υπόθεσης Ασφαλιστικών
μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Βασιλάκη Άννας κατά ΚΑΦΑΔΗΛ , κατά την δικάσιμο
της 30.3.2015 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

KOKOTINHΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 26.3.2015

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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