
 
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  15Ο Η.Δ. 

Ανάθεση στη δικηγόρο Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου να παραστεί, να συντάξει και καταθέσει 

υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 14η/02/2020  επί 

της Αγωγής των Ανδρέα Σάννη  και λοιπών 34 εργαζομένων του Δήμου. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ΄ αριθμ.  ΚΑ 35530/2019 κλήση του 20ου  τμήματος του  Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και έλαβε αριθμ. πρωτ. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15/3-2-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 1608/4-2-2020 

τηλ.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΨΚΝ9ΩΗ8-Φ5Ω



11766/5-8-2019, ορίστηκε δικάσιμος ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου στις 14/02/2020, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 12:30μμ, προκειμένου να συζητηθεί η από 10/04/2017, με αριθμ. εισαγωγής ΑΓ 3499/11-4-2017 

Αγωγή των Ανδρέα Σάννη και λοιπών (συνολικά 35 εργαζομένων του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού) με την 

οποία ζητούν επιδόματα αδείας, Πάσχα και Χριστουγέννων των ετών 2015, 2016 και 2017. 

Ενόψει των ανωτέρω και του ότι στο Δήμο δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία ο 

κ. Πρόεδρος εισηγείται να ανατεθεί στην  δικηγόρο Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου προκειμένου να συντάξει 

και να καταθέσει  υπόμνημα  ενώπιον του 20ου  τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών, καθώς και να παραστεί κατά τη συζήτηση της ως άνω Αγωγής έως την προαναφερόμενη 

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

προσαρτάται στο Ν.4194/2013, ήτοι €171,00 για την σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος και € 134,00 για 

παράσταση, πλέον 24% ΦΠΑ  €73,20 σύνολο αμοιβής €378,20.  

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. Τη διάταξη 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 

Αναθέτει στη δικηγόρο Αθηνών Κων/να Κυριακοπούλου του Νικολάου, Κοτυαίου αρ.1 Αθήνα, με ΑΦΜ 

074442831 ΔΟΥ Ψυχικού, να συντάξει και να καταθέσει υπόμνημα  έως την προαναφερόμενη προθεσμία 

καθώς και να παραστεί  στην συζήτηση της ως άνω Αγωγής, έναντι της αμοιβής που προβλέπει το 

Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων» που προσαρτάται στο Ν.4194/2013, ήτοι €171,00 για την 

σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος και €134,00 για παράσταση, πλέον 24% ΦΠΑ  €73,20 σύνολο αμοιβής 

€378,20.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2020 

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 

ΑΔΑ: ΨΚΝ9ΩΗ8-Φ5Ω
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