
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 11ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10027/5-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 

Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, απούσα, 

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία, 

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,    

7. Μαναό Δημήτριο, απόντα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  13Ο Η.Δ. 

Ανάθεση στο δικηγόρο Ιωάννη Κουτσούκο να παράσχει γνωμοδότηση  

επί νομικής υπόθεσης του Δήμου. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:   

Σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. 242435/03-06-2019 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής-Γενική Δ/νση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών, με αριθμ. πρωτ. 235978/30-05-2019 εγγράφου της 

Περιφέρειας Αττικής-Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών, με αριθμ. πρωτ. 3935/12-

04-2019 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής, με αριθμ. πρωτ. 808/30-01-2019 εγγράφου της Περιφέρειας 

Αττικής, με αριθμ. πρωτ. 130880/31-07-2018 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής Κεντρικού Τομέα, Νομική 

Υπηρεσία, καθώς και την αυτοψία που πραγματοποίησαν την 14η/06/2019 αρμόδιοι υπάλληλοι των Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, υποδείχθηκαν από τον τεχνικό της 

Περιφέρειας οι ιστοί φωτισμού που κατά την άποψή της είναι αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου Φιλοθέης 
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– Ψυχικού, κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισίας (Μαραθωνοδρόμου – Ολυμπιονικών) στα διοικητικά όρια του 

Δήμου μας.  

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, με το με αριθμ. πρωτ. 

9787/2.07.2019 έγγραφό της, απάντησε, ως προς το ζήτημα της αποκατάστασης της επισκευής του 

ηλεκτροφωτισμού στους δρόμους που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, ότι δεν 

έχει υποχρέωση συντήρησης αυτών, καθότι πρόκειται για υπερτοπικούς δρόμους και σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να θεωρηθούν απλοί δημοτικοί δρόμοι.  

Επειδή υπάρχει διχογνωμία ως προς την υποχρέωση συντήρησης των ιστών φωτισμού και με ποιες 

προϋποθέσεις των επίμαχων δρόμων, θα πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο η παροχή σχετικής Γνωμοδότησης, 

ώστε να αποσαφηνιστεί το εν λόγω ζήτημα, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται να ανατεθεί στο δικηγόρο Ιωάννη 

Κουτσούκο να παράσχει Γνωμοδότηση, η συγγραφή της οποίας απαιτεί την εργασία (2) τουλάχιστον ωρών, η 

δε αμοιβή του ορίζεται στο Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων για παράσταση σε Δικαστήρια» που 

προσαρτάται στο Ν. 4194/2013, ως ισχύει, και αφορά στη χρονοχρέωση, ήτοι 2 * 80 = 160,00 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ 24% 38,40 ευρώ, σύνολο αμοιβής €198,40.  

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις  διατάξεις των άρθρων  72 παρ. 1 περ. ιε’ και 75 του Ν. 3852/2010, 

3. Το ότι στο Δήμο δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία, 

4. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 10144/8-7-2019 τεκμηριωμένο αίτημα  

για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αναθέτει στο δικηγόρο Ιωάννη Κουτσούκο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, (οδός 

Ηλέκτρας αριθ. 8), ΑΦΜ 131761010, ΔΟΥ Παλλήνης να παράσχει Γνωμοδότηση, σύμφωνα με τα εκτεθέντα 

στην εισήγηση, έναντι της αμοιβής που ορίζεται στο Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων για 

παράσταση σε Δικαστήρια» που προσαρτάται στο Ν. 4194/2013, ως ισχύει, και αφορά στη χρονοχρέωση, ήτοι 

2 * 80 = 160,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 38,40 ευρώ, σύνολο αμοιβής €198,40.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 148/2019 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

11ην Ιουνίου 2019 

Ψυχικό, 15-7-2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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