
 
 

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  11Ο Η.Δ. 

Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 243/13.01.2020 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω 

κατεπείγοντος. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11/3-2-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 1595/4-2-2020 

τηλ.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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H  υπ΄αρ. 243/13.1.2020 απόφαση Δημάρχου ανάθεσης δικαστικών υποθέσεων στους αναφερόμενους 

παρακάτω δικηγόρους  ελήφθη λόγω κατεπείγοντος, καθώς δεν είχε περιέλθει στο Δήμο μας η έγκριση του 

Προυπολογισμού έτους 2020 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Επειδή με προγενέστερες 

αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής ετών 2018-2019, έχουν ήδη ανατεθεί στους παρακάτω δικηγόρους 

υποθέσεις των οποίων οι δικάσιμοι έχουν αναβληθεί μεν αλλά έχει οριστεί άμεσα η εκδίκασή τους και είναι 

μείζονος σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 

ανωτέρω απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρ. 58 παρ.2 του Ν.3852/2010. 

Συγκεκριμένα: 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: 

1. με την απόφασή της 201/2019 ανέθεσε στη δικηγόρο Αθηνών Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου 

του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, (Μηλιώνη 12), ΑΦΜ 043951352 , Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών να συντάξει και να 

καταθέσει σημείωμα  για το Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την συζήτηση της 

Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Γεωργίου Πενταζίδη και 

Κωνσταντίνου Απατσιδη, καθώς και  να παραστεί για το Δήμο κατά τη συζήτηση την 15/10/2019 η οποία 

αναβλήθηκε, έναντι της αμοιβής που προβλέπει το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων» που 

προσαρτάται στο Ν.4194/2013, ήτοι €102,00 για σύνταξη και κατάθεση σημειώματος και €134,00 για 

παράσταση,  πλέον ΦΠΑ 24% 56,64, σύνολο αμοιβής €292,64. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε στις 

14/01/2020.  

2. με την απόφασή της 202/2019 ανέθεσε στη δικηγόρο Αθηνών Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου 

του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, (Μηλιώνη 12), ΑΦΜ 043951352 , Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών να συντάξει και να 

καταθέσει σημείωμα  για το Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την συζήτηση της 

Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων των Ανδριάνας Φακινου, Γιάγκου Ελένης, Καλπακίδου Ελισάβετ, Παυλή 

Γεωργίου, καθώς και  να παραστεί για το Δήμο κατά τη συζήτηση αυτής την 16η /10/2019 η οποία 

αναβλήθηκε, έναντι της αμοιβής που προβλέπει το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων» που 

προσαρτάται στο Ν.4194/2013, ήτοι €102,00 για σύνταξη και κατάθεση σημειώματος και €134,00 για 

παράσταση, πλέον ΦΠΑ 24% 56,64, σύνολο αμοιβής €292,64.  Η νέα δικάσιμος ορίστηκε στις 

22/01/2020. 

3. με την απόφασή της 218/2019 ανέθεσε στη δικηγόρο Αθηνών Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου 

του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, (Μηλιώνη 12), ΑΦΜ 043951352 , Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών να συντάξει και να 

καταθέσει σημείωμα  για το Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την συζήτηση της 

Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων των Ιωάννη Παναγιωτίδη, Αναστασίου Βλαχίδη, Βασιλείου Σαλαμούρα και 

Σπύρου Μίχα, καθώς και  να παραστεί για το Δήμο κατά τη συζήτηση αυτής την 30η /10/2019 η οποία 

αναβλήθηκε, έναντι της αμοιβής που προβλέπει το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων» που 

προσαρτάται στο Ν.4194/2013, ήτοι €102,00 για σύνταξη και κατάθεση σημειώματος και €134,00 για 

παράσταση,  πλέον ΦΠΑ 24% 56,64, σύνολο αμοιβής €292,64. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε στις  

31/01/2020. 
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4. με την απόφασή της 235/2019 ανέθεσε στον δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου να συντάξει και να 

καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του 6ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και να παραστεί 

κατά τη συζήτηση της προσφυγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «KUDU COFFE SHOP AE» 

την 18η/11/2019, η οποία αναβλήθηκε, έναντι της αμοιβής που προβλέπει το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας 

Αμοιβών Δικηγόρων» που προσαρτάται στο Ν.4194/2013, ήτοι €85,00 για την σύνταξη και κατάθεση 

υπομνήματος και € 203,00 για παράσταση, πλέον 24% ΦΠΑ  €69,12 σύνολο αμοιβής €357,12. Η νέα 

δικάσιμος ορίστηκε στις 3/02/2020. 

5. με την απόφασή της 230/2019 ανέθεσε στη δικηγόρο Αθηνών Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου 

του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, (Μηλιώνη 12), ΑΦΜ 043951352 Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών να συντάξει και να 

καταθέσει σημείωμα  για το Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την συζήτηση της  

Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων των Μαστροσάββα Κωνσταντίνου και Κράββαρη Μαρίας,  καθώς και  να 

παραστεί για το Δήμο κατά τη συζήτηση αυτής την 1η/11/2019 η οποία αναβλήθηκε, έναντι της αμοιβής 

που προβλέπει το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων» που προσαρτάται στο Ν.4194/2013, ήτοι 

€55,00 για σύνταξη και κατάθεση σημειώματος και € 79,00 για παράσταση,  πλέον ΦΠΑ 24% 32,16  

σύνολο αμοιβής € 166,16. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε στις 5/02/2020. 

6. με την απόφαση της 63/2018 ανέθεσε στο δικηγόρο Αλέξιο Σωκράτη Θεοδωρόπουλο, κάτοικο Αθηνών, 

οδός Θεμιστοκλέους 23-25 & Ακαδημίας ΑΦΜ 073330939 ΔΟΥ Α’ Αθηνών να παραστεί για λογαριασμό του 

Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) κατά τη 

συζήτηση της 19-03-2018 η οποία αναβλήθηκε, καθώς και να συντάξει και καταθέσει προτάσεις, έναντι της 

αμοιβής που προβλέπει το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων για παράσταση σε Δικαστήρια» που 

προσαρτάται στο Ν. 4194/2013 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι €102,00 για παράσταση πλέον ΦΠΑ 24% €24,48 και 

€102,00 για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων πλέον ΦΠΑ 24% €24,48, σύνολο αμοιβής €252,96.  Η νέα 

δικάσιμος ορίστηκε στις 6/02/2020. 

 

7. με την απόφαση 40/2019 ανέθεσε στο δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Παπαδημητρίου του Τάσου, οδός 

Πανεπιστημίου 56, ΑΦΜ 043948730 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών να παραστεί κατά τη συζήτηση της Αίτησης 

Ακύρωσης της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/241322/24919/2233 απόφασης της Υπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Έγκριση των προτεινόμενων χρήσεων, από την φερόμενη ως 

επικαρπώτρια εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., των καταστημάτων του κτηρίου της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού, στο 

Ο.Τ. 69 του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, φερόμενης ψιλής κυριότητας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού»  

ενώπιον του ΣτΕ (Ε΄τμήμα) την 13/03/2019, η οποία αναβλήθηκε, καθώς και να συντάξει και καταθέσει 

υπόμνημα, έναντι της αμοιβής που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων για 

παράσταση σε Δικαστήρια» που προσαρτάται στο Ν. 4194/2013ως ισχύει, ήτοι €491,00 για παράσταση και 

€491,00 για υπόμνημα, σύνολο €982,00 πλέον ΦΠΑ 24% €235,68, σύνολο αμοιβής €1.217,68.  Η νέα 

δικάσιμος ορίστηκε στις 12/02/2020. 

8. με την απόφαση 240/2019 ανέθεσε στο δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Παπαδημητρίου, κάτοικο Αθηνών, 

(Πανεπιστήμιου 56), με  ΑΦΜ 043948730 ΔΟΥ Α’ Αθηνών, να συντάξει και να καταθέσει υπόμνημα, καθώς 

και να παραστεί  στην συζήτηση της προσφυγής του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (με ΓΑΚ 26033/2012) κατά 
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1) του Υπουργού Εσωτερικών, 2) της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, 3) του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Αττικής, με την οποία ζητείται η ακύρωση 1) της υπ΄αριθμ.πρωτ. 

367/25-12-2012 διαπιστωτικής πράξης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, 2) του 

υπ΄αριθμ.22/16-9-2012 πρακτικού διαπιστωτικής πράξης της ως άνω Ειδικής Επιτροπής, 3) της υπ΄αριθμ. 

32858/29414/2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Αττικής, 4) καθώς και 

κάθε άλλης συναφούς προς τις ανωτέρω πράξης ή παράλειψης την 13η/11/2019  η οποία αναβλήθηκε 

έναντι της αμοιβής που προβλέπει το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων» που προσαρτάται στο 

Ν.4194/2013, ήτοι €85,00 για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος και € 203,00 για παράσταση, πλέον 

ΦΠΑ 24% €69,12 , σύνολο αμοιβής €357,12 για την πρώτη υπόθεση και €85,00 για σύνταξη και κατάθεση 

υπομνήματος και € 203,00 για παράσταση, πλέον ΦΠΑ 24% €69,12 , σύνολο αμοιβής €357,12 για την 

δεύτερη υπόθεση, και επομένως συνολικώς και για τις δύο υποθέσεις το συνολικό ποσόν της αμοιβής € 

714,24. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε στις 12/02/2020. 

9. με την απόφαση 60/2019 ανέθεσε στο δικηγόρο Αλέξιο Σωκράτη Θεοδωρόπουλο, κάτοικο Αθηνών, 

οδός Θεμιστοκλέους 23-25 & Ακαδημίας ΑΦΜ 073330939 ΔΟΥ Α’ Αθηνών, να παραστεί για το Δήμο 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της 11ης /01/2019 της 

αγωγής των Φακινού Ανδριάνας, Γιάγκου Ελένης και Καλπακίδου Ελιζαβέτα κατά του Δήμου μας η οποία 

αναβλήθηκε, καθώς και να συντάξει και καταθέσει προτάσεις, έναντι της αμοιβής που προβλέπει το 

Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων για παράσταση σε Δικαστήρια» που προσαρτάται στο Ν. 

4194/2013 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι €102,00 για παράσταση και €102,00 για σύνταξη και κατάθεση 

προτάσεων, σύνολο €204,00 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι €48,96, σύνολο αμοιβής €252,96. Η νέα δικάσιμος 

ορίστηκε στις 17/02/2020. 

10. με την απόφαση 238/2019 ανέθεσε στο  δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Παπαδημητρίου, κάτοικο 

Αθηνών, (Πανεπιστήμιου 56), με  ΑΦΜ 043948730 ΔΟΥ Α’ Αθηνών, να συντάξει και να καταθέσει υπόμνημα  

καθώς και να παραστεί  στην συζήτηση της  προσφυγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 

«KUDU COFFEE SHOP EE» κατά του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, της υπ΄αριθμ. 42/13-12-2016 απόφασης 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού την 19η/11/2019, η οποία αναβλήθηκε, έναντι 

της αμοιβής που προβλέπει το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων» που προσαρτάται στο 

Ν.4194/2013, ήτοι €85,00 για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος και € 203,00 για παράσταση,  πλέον 

ΦΠΑ 24% €69,12, σύνολο αμοιβής €357,12.  Η νέα δικάσιμος ορίστηκε στις 18/02/2020. 

11. με την απόφαση 25/2017 ανέθεσε στον δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Παπαδημητρίου, κάτοικο Αθηνών, 

(Πανεπιστήμιου 56), με  ΑΦΜ 043948730 ΔΟΥ Α’ Αθηνών, να καταθέσει παρέμβαση και υπόμνημα καθώς 

και να παραστεί κατά τη συζήτηση της Αίτησης Ακύρωσης του από 28/08/2016 Προεδρικού Διατάγματος 

στο ΣτΕ (Α΄τμήμα) την 8η/03/2017 η οποία αναβλήθηκε. Η Οικονομική Επιτροπή παρέπεμψε με την 

απόφασή της κατά τα άρθρα 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 και 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 τον ορισμό της 

αμοιβής του ανωτέρω δικηγόρου  στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με την υπ΄ αριθμ. 246/23-10-2017 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκε η αμοιβή του δικηγόρου Βασίλειου Παπαδημητρίου (€2.480,00 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η νέα δικάσιμος ορίστηκε στις 27/01/2020. 
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12. με την απόφαση 98/2019 ανέθεσε στον δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Παπαδημητρίου, κάτοικο Αθηνών, 

(Πανεπιστήμιου 56), με  ΑΦΜ 043948730 ΔΟΥ Α’ Αθηνών, να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας (Α’ Τμήμα), κατά τη συζήτηση των Πρόσθετων Λόγων Αναίρεσης των Μιχαήλ Πιαλόπουλου και 

άλλων δύο κατά του Δήμου μας σχετικά με την με αριθ. Ε371/2015 Αίτηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 

5018/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΤΑ Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού, δικάσιμος της οποίας έχει οριστεί, την 13η/05/2019, η οποία αναβλήθηκε καθώς και να 

καταθέσει υπομνήματα για λογαριασμό του Δήμου έναντι της νόμιμης αμοιβής που ορίζει το άρθρο 7 παρ. 

14 του Ν. 4205/2013, ήτοι (491,00 x 2)= 982,00 ευρώ για τις δυο παραστάσεις και (491,00 x 2)= 982,00 

ευρώ για την κατάθεση δυο υπομνημάτων, πλέον ΦΠΑ 24% 471,36 ευρώ, σύνολο αμοιβής 2.435.36 

ευρώ. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε στις 27/01/2020. 

13. με την απόφαση 301/2015 ανέθεσε στους δικηγόρους Βασίλειο Παπαδημητρίου, κάτοικο Αθηνών, 

(Πανεπιστήμιου 56), με  ΑΦΜ 043948730 ΔΟΥ Α’ Αθηνών και Γεώργιο Δακουρά κάτοικο Αθηνών (Τζωρτζ 

34) ΑΦΜ 0439448730 ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, να παραστούν κατά τη συζήτηση της Αίτησης Ακύρωσης της 

Ε1073/2014 στο ΣτΕ Δ΄τμήμα την 5η/11/2019, η οποία αναβλήθηκε.  Η Οικονομική Επιτροπή παρέπεμψε 

με την απόφασή της κατά τα άρθρα 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 και 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 τον 

ορισμό της αμοιβής του ανωτέρω δικηγόρου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με την υπ΄αριθμ. 302/9-12-2015 

απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου, καθορίστηκαν οι αμοιβές των ανωτέρω δικηγόρων ως εξής: €4.960,00 

ήτοι για τον  Β.  Παπαδημητρίου (€2.500,00 + ΦΠΑ) και για τον  Γ. Δακουρά (€1.500,00 + ΦΠΑ) . Με την 

απόφαση 47/2017 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκ νέου δέσμευση της ανατραπείσας απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης - ψήφισης πίστωσης της με αριθμ. 302/9-12-2015 απόφασης του Δημοτ. 

Συμβουλίου. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε στις 28/01/2020. 

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, 

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. 243/13-01-2020 

Απόφαση Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντoς για την παράσταση των ανωτέρω δικηγόρων των  

προαναφερθέντων στην εισήγηση δικαστικών υποθέσεων. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2020 

ΑΔΑ: ΨΣΥΓΩΗ8-Φ93



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 

ΑΔΑ: ΨΣΥΓΩΗ8-Φ93
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