
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την  10ην  του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  2078/5-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα 

θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης 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, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

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) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και απών ένας  (1) ήτοι: ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Ξυριδάκης Παντελής, Γκιζελή Αλίκη, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα και Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου κ. Moύτσιος 

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

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 2Ο Η.Δ. 

Ανάθεση  στους δικηγόρους Βασίλειο Παπαδημητρίου και Πλάτωνα Νιάδη να συντάξουν την τελική 

γνωμοδότηση σχετικά με την περαιτέρω εξέταση της άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα 

με το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/58430/1184/07/11/2020, του ΟΤ 89 από το 

ρυμοτομικό σχέδιο και την  αντίκρουση τυχόν ενστάσεων 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Ενόψει του ότι θα πρέπει να συνταχθεί το τελικό και εμπεριστατωμένο κείμενο γνωμοδότησης σχετικά με 

την εξέταση της αίτησης της ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση σε δικαστική 

απόφαση στο ΟΤ 89 και επειδή τα ως άνω ζητήματα άπτονται τόσο εξειδικευμένων θεμάτων του αστικού δικαίου , 

όσο και εξειδικευμένων θεμάτων του διοικητικού δικαίου θα πρέπει να ανατεθεί στους δικηγόρους Βασίλειο 

Παπαδημητρίου και Πλάτωνα Νιάδη να συντάξουν από κοινού και εν συμπράξει γνωμοδότηση για την απένταξη του 

ΟΤ 89 από το ρυμοτομικό σχέδιο καθώς και να συντάξουν αντίκρουση σε τυχόν Ενστάσεις αναφορικά με:  

α) το Ιδιοκτησιακό Καθεστώς, 

β) τον Δασικό Χαρακτήρα, 

γ) τον Κοινόχρηστο Χαρακτήρα, 

δ) τον χαρακτήρα του Ο.Τ. 89 ως ανοιχτού οικοδομικού τετραγώνου και 

ε) τους πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους απένταξης του Ο.Τ. 89 από το ρυμοτομικό σχέδιο. 

Επειδή το άνωθεν νομικό ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί 

εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία η αμοιβή των ως άνω δικηγόρων παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Σύμφωνα με την από 15/01/21  έγγραφη οικονομική προσφορά των  ως άνω δικηγόρων η αμοιβή για έκαστο 

δικηγόρο ανέρχεται στο ποσόν σε 2.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 480 ευρώ, σύνολο αμοιβής 2.480,00 για έκαστο 

δικηγόρο.  

           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 72 παρ. 1 περ. ιδ’ του Ν. 3852/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 

παρ. 1 του  Ν.4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006, 

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

6. Τα με αριθμ. πρωτ. 1541 /27-01-2021 και  1542 /27-01-2021 τεκμηριωμένα αιτήματα  

για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Εγκρίνει την αλλαγή του τίτλου του θέματος από «Ανάθεση στους δικηγόρους Πλάτωνα Νιάδη και Βασίλειο 

Παπαδημητρίου όπως συντάξουν την τελική γνωμοδότηση σχετικά με την απένταξη του ΟΤ 89 από το ρυμοτομικό 

σχέδιο και την αντίκρουση Ένστασης της ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε.» σε «Ανάθεση  στους δικηγόρους Βασίλειο Παπαδημητρίου 

και Πλάτωνα Νιάδη να συντάξουν την τελική γνωμοδότηση σχετικά με την περαιτέρω εξέταση της άρσης της 

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/58430/1184/07/11/2020, του 

ΟΤ 89 από το ρυμοτομικό σχέδιο και την  αντίκρουση τυχόν ενστάσεων.» 

 

β) Αναθέτει στους δικηγόρους Αθηνών Βασίλειο Παπαδημητρίου του Τάσου (οδός Πανεπιστημίου αρ.56) ΑΦΜ 

043948730 ΔΟΥ Α’ Αθηνών και Πλάτωνα Νιάδη (Καρνεάδου αρ.3) ΑΦΜ 998412691 να συντάξουν την τελική 

γνωμοδότηση σχετικά με την περαιτέρω εξέταση της άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το 

έγγραφο με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/58430/1184/07/11/2020, του ΟΤ 89 από το ρυμοτομικό σχέδιο και την  

αντίκρουση τυχόν ενστάσεων αναφορικά με:  

α) το Ιδιοκτησιακό Καθεστώς, 

β) τον Δασικό Χαρακτήρα, 

γ) τον Κοινόχρηστο Χαρακτήρα, 

δ) τον χαρακτήρα του Ο.Τ. 89 ως ανοιχτού οικοδομικού τετραγώνου και 

ε) τους πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους απένταξης του Ο.Τ. 89 από το ρυμοτομικό σχέδιο. 

Επειδή το άνωθεν νομικό ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί 

εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, η αμοιβή των ως άνω δικηγόρων παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Σύμφωνα με την από 15/01/2021 έγγραφη οικονομική προσφορά των ως άνω δικηγόρων η αμοιβή για έκαστο 

δικηγόρο ανέρχεται στο ποσόν σε 2.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 480,00 ευρώ, σύνολο αμοιβής 2.480,00 ευρώ.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

10ην Φεβρουαρίου 2021 

Ψυχικό, 19-2-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος,  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΦΔΘΩΗ8-ΝΨΒ
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