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 Εκ του υπ’ αριθ. 4/22-1-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   13/2018 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση των κ.κ. Χαράλα-
μπου & Σωτηρίας Μιχάλαρου, κατά του Δήμου Μεγαρέων  

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  22-1-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 1021/18-1-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρό-
ντες έξι (6) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ  

5 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

6   

    
  Συνεχιζομένης  της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και 
Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 8ο  θέμα  της   ημερησίας δ/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειμένου  και θέτει υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής την  υπ’ αριΘ. Πρωτ. 
16484/4-10-2017 αίτηση- κλήση (πρόσκληση σε επανάληψη δίκης), που αφορά τους κ.κ. Χαράλα-
μπου & Σωτηρίας Μιχάλαρου, κατά του Δήμου Μεγαρέων, όπου θα συζητηθεί στο Εφετείο Αθηνών, 
την Τρίτη 20-2-2018 και ώρα 11:00, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης 
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 39/2015 αποφασή της, είχε ορίσει πληρεςξούσια δικηγόρο 
για την εν λόγω υπόθεση, την κ.Αικατερίνη Ψαρουλάκη 
Συνεπώς πρέπει να ξαναορισθεί η ίδια δικηγόρος, προκειμένου να παραστεί στην ως άνω συζήτηση, 
και να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

  
Α)  Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την κ. Αικατερίνη Ψαρουλάκη, όπως παραστεί  την Τρίτη 20-2-
2018 και ώρα 11:00 στο Εφετείο Αθηνών, όπου θα συζητηθεί η υπόθεση των  κ.κ. Χαράλαμπου & 
Σωτηρίας Μιχάλαρου, κατά του Δήμου Μεγαρέων, όπως αυτοί αναφέρονται στο ιστορικό της υπ’ 
αριΘ. Πρωτ. 16484/4-10-2017 αίτησης- κλήσης , ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο ήθελε οριστεί μετά από 
αναβολή ή σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα του ως άνω δικαστηρίου & να ασκήσει κάθε τακτικό & ένδικο 
μέσο & βοήθημα ενώπιο Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού & δικαιοδοσίας 
 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   13/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 22-1-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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