
 
 

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  21Ο Η.Δ. 

Ανάθεση στo δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά να παραστεί, να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την 18η/02/2020  επί της έφεσης της Χριστίνας 

Δαβία κατά του Δήμου. 

 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/3-2-2020 
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Με τη με αριθ. πρωτ. εισερχομένων 17941/3.12.2019 μας επιδόθηκε εκ του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών η με αριθ. ΚΛ11618/2019 κλήση του Δικαστηρίου αυτού (Τμήμα 19ο Τριμελές), η οποία καλεί τον 

καθ’ ου Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού να παρασταθεί ενώπιον του ανωτέρω Τμήματος του αυτού Δικαστηρίου 

κατά την δικάσιμο της 18ης Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30΄, όπου θα συζητηθεί με αριθμό 

πινακίου 16, η με αριθμό κατάθεσης ΕΦ2872/18.10.2019 έφεση της Δαβίας Χριστίνας κατά του Δήμου και 

κατά της υπ’ αριθμ. 3728/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δια της οποίας 

απορρίφθηκε καθολοκληρίαν η με αριθμό κατάθεσης 21036/6.8.2013 (αρ. εισαγωγής ΑΓ4469/2013) αγωγή 

κατ’ άρθρον 105 και 106 ΕισΝΑΚ της ανωτέρω εφεσείουσας για αποζημίωση ποσού 497.590,68€ 

νομιμοτόκως, επί τη βάσει της αστικής ευθύνης του Δημοσίου από παράνομες, κατά τους ισχυρισμούς της 

αγωγής, πράξεις και παραλείψεις του Δήμου κατά την διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εφεσείουσας . 

Ενόψει των ανωτέρω, και δεδομένου ότι στο Δήμο δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία 

αντιμισθία ο κ. Πρόεδρος εισηγείται να ανατεθεί στο Δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά, ο οποίος είχε παρασταθεί 

με επιτυχία και πρωτοδίκως επί της αυτής υποθέσεως, να παραστεί για το Δήμο κατά τη συζήτηση της 18ης 

Φεβρουαρίου 2020 ενώπιον του 19ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αρ. πιν. 16) σύμφωνα με 

την ανωτέρω κλήση, ή σε οποιαδήποτε μετά τυχόν αναβολή ή ματαίωση σε μεταγενέστερη δικάσιμο, να 

συντάξει και να καταθέσει υπόμνημα του Δήμου επί της αυτής εφέσεως. Ο ως ανω δικηγόρος περιορίζει την 

αμοιβή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα περί ποσοστιαίας αμοιβής κατ’ άρθρο 63επ. Κώδικα Δικηγόρων (ν. 

4194/2013) σε λιγότερο του 0,5% επί του αντικειμένου της Δίκης, ήτοι στο ποσό των 1.200,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% €288, συνολικό ποσό αμοιβής 1.488,00€, για την παράσταση στο ως άνω Δικαστήριο και 

σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος. Επίσης εισηγείται να ψηφιστεί η σχετική πίστωση. 

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. Το άρθρ. 72 παρ. 1 περ. ιε’ του Ν. 3852/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του 

Ν.4623/2019, 

4. Το άρθρ. 72 παρ. 1 περ. ιε’ του Ν. 3852/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του 

Ν.4623/2019, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Αναθέτει στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά του Διονυσίου, κάτοικο Αθηνών (Δ/νση Τζώρτζ 34), ΑΦΜ 

126458002, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών, Τμήμα 19ο Τριμελές κατά την δικάσιμο της 18ης Φεβρουαρίου 2020 κατά την συζήτηση 

(αρ. πινακίου 16) της με αριθμό ΕΦ2872/2019 εφέσεως ή σε κάθε άλλη τυχόν αναβολή της συζήτησης σε 

μεταγενέστερη δικάσιμο και να συντάξει και υποβάλλει υπόμνημα, έναντι της αμοιβής που ορίζεται στο 
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άρθρο 63επ. Ν. 4194/2013. Ο ως ανω δικηγόρος περιορίζει την αμοιβή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα περί 

ποσοστιαίας αμοιβής κατ’ άρθρο 63επ. Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) σε λιγότερο του 0,5% επί του 

αντικειμένου της Δίκης, ήτοι στο ποσό των 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% €288, συνολικό ποσό αμοιβής 

1.488,00€, για την παράσταση στο ως άνω Δικαστήριο και σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 21/2020 

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: 9ΠΧ4ΩΗ8-Σ65


		2020-02-05T13:52:09+0200
	Athens




