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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

                              Από το πρακτικό της   3ης / 2010 συνεδρίασης 
της ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου»                          
 για την αγωγή  αποζηµίωσης των φερόµενων ως κληρονόµων του  θανόντος 
Γεωργίου  Κόξια κατά του ∆ήµου»                                                                                                              
 
 
             Σήµερα στην Άνοιξη στις είκοσι τρείς  (23 ) Φεβρουαρίου 2010 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 08:30 π.µ  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα ύστερα από την  728/18-2-2010   πρόσκληση του ∆ηµάρχου που  
επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 95 και 105 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ).Πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε (5) µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής ηταν  τα τέσσερα (4) . 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
Νικητόπουλος Ιωάννης   ∆ήµαρχος 
Σπηλιώτης Σπυρίδων      Μέλος                                
Μαγγίνας Νικόλαος         Μέλος                              Γιαρένης ∆ηµήτριος 
Κουριδάκης Κων/νος       Μέλος 
 
  
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και  ο Σερασκέρης Εµµανουήλ                          
υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο ∆ήµαρχος  εισηγούµενος το 5ο θέµα  της Η.∆ είπε : οι φερόµενοι ως 
κληρονόµοι του θανόντος Κόξια Γεωργίου του Χρήστου την 28η Ιουλίου 2006  
εξαιτίας θανατηφόρου ατυχήµατος στον χώρο του τότε Κοινοτικού και σήµερα 
∆ηµοτικού Γυµναστηρίου (γήπεδο ποδοσφαίρου)  µε την  από 14-12-2009 
αγωγή αποζηµίωσής  κατά του ∆ήµου Άνοιξης ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου Αθήνας, ζητούν την  καταβολή αποζηµίωσης 
ποσού 2.550.000,00 ευρώ κατά τα ανααφερόµενα στην εν λόγω αγωγή, και 
για τον λόγο αυτόν εισηγούµαι τον ορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.ι,του Ν.3463/2006(∆ΚΚ)   προκειµένου 
να   εκπροσωπήσει τον ∆ήµο µας και να παραστεί  κατά την εκδίκαση της  
αγωγής αποζηµίωσης ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου και 
σε κάθε µετ αναβολής συζήτησης της υπόθεσης, καθώς επίσης και τον 
καθορισµό της αµοιβής του σύµφωνα µε τα ελάχιστα όρια που ο νόµος 
ορίζει.(άρθρο 92 παρ.1 σε συνδυασµό µε τα αρθρα 100 παρ 1 και 107  παρ 1 
και 2 του κώδικα περί δικηγόρων, το άρθρο 361 του Α.Κ).Ταυτόχρονα από τα 
στοιχεία της υπηρεσίας µας προκύπτει ότι διεξάγεται προανάκριση σχετικά µε 
την  ποινική έρευνα της ίδιας υπόθεσης και συνεπώς θεωρώ ότι ο δικηγόρος 



που θα ορισθεί θα πρέπει να ορισθεί και για την αστικό oσο  και για  το οινικό 
µέρος της υπόθεσης  λόγω της συνάφειας αλλά και της σοβαρότητας τους. 
Ολοκληρώνοντας ο ∆ήµαρχος την εισήγηση του για το θέµα, κάλεσε  την 
Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η ∆.Ε αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου, είδε τις διατάξεις  του 
άρθρου 103 παρ.ι του Ν.3463/2006, το φάκελλο της υπόθεσης, το άρθρο 92 
παρ.1 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 100 παρ 1 και 107  παρ 1 και 2 του κώδικα 
περί δικηγόρων , το άρθρο 361 του Α.Κ), συζήτησε διαλογικά,  
 

Ο µ ό φ ω ν α   α π ο φ α σ ί ζ ε ι    
 
1)Ορίζει τον δικηγόρο Αθηνών  Φραντζεσκάκη Εµµανουήλ , Νοταρά 39 Αθήνα, 
ως πληρεξούσιο του ∆ήµου Άνοιξης, προκειµένου να  παραστεί και να 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Άνοιξης,  κατά την εκδίκαση  της αγωγής αποζηµίωσης  
των φεροµένων  κληρονόµων του θανόντος από θανατηφόρο ατύχηµα στο 
∆ηµοτικό Γυµναστήριο, Κόξια Γεωργίου του Χρήστου κατά του ∆ήµου Άνοιξης 
µε την οποία ζητούν την αποζηµίωση τους ύψους συνολικώς 2.550.000,00 ευρώ, 
καθώς και να παραστεί σε κάθε περίπτωση αναβολής της υπόθεσης. 
 
2)Επίσης, επειδή από τα στοιχεία της υπηρεσίας µας προκύπτει ότι διεξάγεται 
προανάκριση σχετικά µε την  ποινική έρευνα της ίδιας υπόθεσης ο εν λόγω  
δικηγόρος  ορίζεται  και για το εν λόγω ποινικό µέρος της υπόθεσης λόγω της 
συνάφειας  αλλά και της σοβαρότητας της υπόθεσης. 
 
3)Καθορίζει την αµοιβή   του ανωτέρω  δικηγόρου,  ως εξής: 
α)για την παράστασή του και την κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Τριµελούς 
∆/κού Πρωτοδικείου Αθηνών την καθοριζόµενη σύµφωνα µε τα ελάχιστα όρια 
αµοιβής που προβλέπονται  στον Κώδικα περί δικηγόρων  (άρθρο 92 παρ.1),  σε 
συνδυασµό µε τά άρθρα 100 παρ. 1 και 107 παρ. 1 του Κώδικα ∆ικηγόρων και το 
άρθρο 361 Α.Κ. 
 
 4)Σε  περίπτωση αναβολής της  υπόθεσης ποσό 500,00 ευρώ  για κάθε αναβολή. 
Η ανωτέρω δικηγορική αµοιβή βαρύνει τον ΚΑ 00.6111 του προυπ/σµού του 
∆ήµου. 
Η  απόφαση αυτή πήρε αριθµό      22  / 2010. 
 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε  Τα µέλη 
 
Ιωάννης Νικητόπουλος                                                               Σπηλιώτης Σπυρίδων 
        ∆ήµαρχος                                                                            Μαγγίνας Νικόλαος 
                                                                                                    Κουριδάκης Κων/νος 
                                                                                                     

 
Ακριβές απόσπασµα 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Ιωάννης Νικητόπουλος 
 


