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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 18ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου 

  ΘΕΜΑ: «Περί ορισµού δικηγόρων για υποθέσεις του ∆ήµου & παροχή 

γνωµοδοτήσεων».  

Στη Ζαγορά, σήµερα, την 22
η
 Νοεµβρίου 2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:30π.µ.   στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η 

Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 9993/17-11-2016  πρόσκληση 

του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 

του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    1.   ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                         2.   ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                               

4. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ   

5. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                               

                 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Χ. Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο. 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 1
ο
  

 
 θέµα  της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε 

ότι: 

        Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του  νέου Νόµου 3852/10 στις αρµοδιότητες της 

Οικονοµικής Επιτροπής ανήκει και η απόφαση για ορισµό δικηγόρου στους ∆ήµους 

που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν ∆ικηγόρο µε µηνιαία αντιµισθία.  

Κατόπιν ο πρόεδρος πρότεινε τον ορισµό των κάτωθι δικηγόρων για τις υποθέσεις του 

∆ήµου: 
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1/. Προτείνεται ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ως 

διαχειριστή του Κληροδοτήµατος «Φιλίτσας Χριστοπούλου», ο δικηγόρος Αθηνών, 

κος Χρήστος Μυλωνάς του Κώστα (Α.Μ.∆.Σ.Α. 24534), εκ της ∆ικηγορικής 

Εταιρίας Μυλωνά (ΑΜ∆ΣΑ 80187), κάτοικος Αθηνών, οδού Αµερικής αριθµ. 10, 

στον οποίο χορηγείται η εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί κατά την εκδίκαση 

της Προσωρινής ∆ιαταγής την 14η.11.2016 και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο αυτής 

ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(∆ιαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) επί της από 04.11.2016 και µε αριθµό 

κατάθεσης 73093/11260/2016 Αίτησης Αναστολής της Αικατερίνης Αγγελοπούλου 

κατά του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου και της µε αριθµό 1944/2016 ∆ιαταγής 

Πληρωµής από Μισθωτήριο του κ. ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Επίσης του χορηγείται η εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και κατά 

την εκδίκαση της από 04.11.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 73093/11260/2016 

Αίτησης Αναστολής της Αικατερίνης Αγγελοπούλου κατά του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου και της µε αριθµό 1944/2016 ∆ιαταγής Πληρωµής από Μισθωτήριο του 

κ. ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών   

            Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

  Η  Ο.Ε., αφού  άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου,  τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την εισήγηση του προέδρου και: 

1/. ∆ιορίζεται ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ως 

διαχειριστή του Κληροδοτήµατος «Φιλίτσας Χριστοπούλου»,  ο δικηγόρος Αθηνών, 

κος Χρήστος Μυλωνάς του Κώστα (Α.Μ.∆.Σ.Α. 24534), εκ της ∆ικηγορικής 

Εταιρίας Μυλωνά (ΑΜ∆ΣΑ 80187), κάτοικος Αθηνών, οδού Αµερικής αριθµ. 10, 

στον οποίο χορηγείται η εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί κατά την εκδίκαση 

της Προσωρινής ∆ιαταγής την 14η.11.2016 και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο αυτής 

ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(∆ιαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) επί της από 04.11.2016 και µε αριθµό 

κατάθεσης 73093/11260/2016 Αίτησης Αναστολής της Αικατερίνης Αγγελοπούλου 

κατά του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου και της µε αριθµό 1944/2016 ∆ιαταγής 

Πληρωµής από Μισθωτήριο του κ. ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Επίσης του χορηγείται η εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και κατά 
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την εκδίκαση της από 04.11.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 73093/11260/2016 

Αίτησης Αναστολής της Αικατερίνης Αγγελοπούλου κατά του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου και της µε αριθµό 1944/2016 ∆ιαταγής Πληρωµής από Μισθωτήριο του 

κ. ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 112/2016 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  
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