
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 3ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

12:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1256/30-1-2020  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, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη και 

δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Χαράλαμπο Μπονάτσο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,  

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

επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) μελών παρόντες ήταν έξι 

(6) και απόντες δύο (2) ήτοι ο κ. Ξυριδάκης Παντελής και ο κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος. Τον απόντα κ. 

Μπονάτσο Χαράλαμπο αναπλήρωσε ο κ. Παπαχρόνης Γεώργιος.  

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  9Ο Η.Δ. 

Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 184/10.01.2020 απόφασης Δημάρχου  

που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9/3-2-2020 
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Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4638/2019 κλήση του 25ου Μονομελούς τμήματος του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών καλείται ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού να παραστεί στις 17/01/2020, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 12:30μμ, με αριθμό πινακίου 1, ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου (25οΜον. ΔΠΑ), 

προκειμένου να συζητηθεί η αγωγή της Ευθαλίας Ασπιώτη του Κων/νου, μετά την Α12133/2018 

προδικαστική απόφαση, που αφορά αγωγές αποζημίωσης και αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

Στην εν λόγω αγωγή η ενάγουσα ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλλει το ποσόν των 

11.800,00 ευρώ νομιμότοκα, για το κονδύλιο των απολεσθέντων μισθών της από την επομένη της 

καθυστέρησης εκάστου οφειλόμενου ποσού.  

Επειδή ο Δήμος δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία και λόγω της υποχρεωτικής 

παροχής νομιμοποίησης προς Δικηγόρο για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου, 

ο Δήμαρχος με την υπ’ αριθμ. πρωτ, 184/10-01-2020 απόφαση ανέθεσε, λόγω κατεπείγοντος στη δικηγόρο 

Κων/να Κυριακοπούλου να παραστεί για το Δήμο κατά τη συζήτηση της εν λόγω αγωγής στις 17/01/2020 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Αθηνών (25ο τμήμα) ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά 

τυχόν αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα, καθώς και να συντάξει και 

καταθέσει το σχετικό υπόμνημα, έναντι της αμοιβής που προβλέπει το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών 

Δικηγόρων για παράσταση σε Δικαστήρια» που προσαρτάται στο Ν. 4194/2013 ήτοι 134,00 ευρώ για 

παράσταση, και 134,00 ευρώ για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος πλέον ΦΠΑ 24% σύνολο αμοιβής 

268,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%  64,32 ευρώ, ήτοι 332,32 ευρώ. 

Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την πιο πάνω απόφαση του Δημάρχου 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 και του άρθρου 72 παρ.1, περ. ιε΄ και παρ. 2 του Ν.3852/2010, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019, 

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

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την εκδοθείσα, βάσει του άρθρ. 58 παρ.2 του Ν.3852/2010, υπ΄ αριθμ πρωτ.184/10-01-

2020 απόφαση Δημάρχου με την οποία αναθέτει στη δικηγόρο Αθηνών Κων/να Κυριακοπούλου, Κοτυαίου 

αρ.1 Αθήνα, με ΑΦΜ 074442831 ΔΟΥ Ψυχικού, να παραστεί για το Δήμο κατά τη συζήτηση της εν λόγω 

αγωγής στις 17/01/2020 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Αθηνών (25ο τμήμα) ή σε 

οποιαδήποτε άλλη μετά τυχόν αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα, καθώς και 

να συντάξει και καταθέσει το σχετικό υπόμνημα, έναντι της αμοιβής που προβλέπει το Παράρτημα Ι’ 

«Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων για παράσταση σε Δικαστήρια» που προσαρτάται στο Ν. 4194/2013 ήτοι 
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134,00 ευρώ για παράσταση, και 134,00 ευρώ για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος πλέον ΦΠΑ 24% 

σύνολο αμοιβής 268,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%  64,32 ευρώ, ήτοι 332,32 ευρώ. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2020 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

3ην Φεβρουαρίου 2020 

Ψυχικό,  4-2-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Χαροκόπος Παντελής 

                  ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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