
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  5ην του μηνός  Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  10538/1-7-2021 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 

πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.  

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.  

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου Ελένη. 

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

συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

 

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                             181/5-7-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 10713/5-7-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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ΘΕΜΑ  13O Η.Δ. 

Ανάθεση στo δικηγόρο Bασίλειο Παπαδημητρίου  να ασκήσει προσφυγή ανάκλησης, κατ’ άρθρον 328 του 

Ν.4700/2020 ενώπιον του 7ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθμ. 260/2021 πράξης 

του Ζ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «φύτευσης και συντήρησης χώρων πρασίνου». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε :  

Στις 23/06/2021 μας κοινοποιήθηκε, με το υπ’ αρίθ. πρωτ. 24047/23.06.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, η υπ’ αριθ. 260/2021 πράξη του Ζ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η 

υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και της εταιρείας με την επωνυμία «ΓENNATOΣ ΘΕΟΦANHΣ 

TOY ΠETPOY» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «φύτευσης και συντήρησης χώρων πρασίνου» με 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.491.935,48€ πλέον ΦΠΑ (1.850.000,00€ με ΦΠΑ) και συμβατικό ποσό 1.462.096,77€ 

πλέον ΦΠΑ (1.812.999,99€ με ΦΠΑ).  

Κατά της ως άνω πράξης του Ζ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προβλέπεται το δικαίωμα άσκησης Αίτησης 

Ανάκλησης από το Δήμο μας, κατ’ άρθρον 328 του Ν. 4700/2020, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός 15 

(δεκαπέντε) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της ανωτέρω απόφασης, ήτοι  έως  08.07.2021. 

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

σπουδαιότητας της κρινόμενης υπόθεσης για τα έννομα συμφέροντα του Δήμου μας, θα πρέπει να ανατεθεί στον 

δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου κάτοικο Αθηνών, (Πανεπιστήμιου 56), με ΑΦΜ 043948730, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, να 

συντάξει και καταθέσει Αίτηση Ανάκλησης (ακύρωσης) κατά της υπ’ αρίθ.260/2021 Πράξεως του Ζ’ Κλιμακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον του οικείου τμήματος του Δικαστικού Σχηματισμού του ιδίου Δικαστηρίου. Σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. 10623/02.07.2021 έγγραφη οικονομική προσφορά του ως άνω δικηγόρου η αμοιβή του καθορίζεται με 

βάση το αντικείμενο της δίκης (1.812.999,99 ευρώ) που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων, άρθρο 68 παρ.1 και 63 παρ.1 

εδ. ε’ του Ν.4194/2013, ωστόσο περιορίζεται σε ποσοστό κάτω του 0,3% του αντικειμένου της δίκης σε 3.200,00 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ 24% 768.00 ευρώ, σύνολο αμοιβής 3.968,00 ευρώ. 

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 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 περ. ι΄του Ν. 4735/2020, 

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

5.  To με αρ. πρωτ. 10640/02-07-2021 τεκμηριωμένο αίτημα για την έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ.1 και 63 παρ.1 εδ. ε’ του Ν. 4194/2013, 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4700/2020, 

8. Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. 24047/23.06.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

9. Την υπ’ αριθμ. 260/2021 πράξη του Ζ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
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10. Την υπ’ αριθμ. 10623/02.07.2021 έγγραφη οικονομική προσφορά του δικηγόρου Βασίλειου Παπαδημητρίου 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αναθέτει στον δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου, κάτοικο Αθηνών, (Πανεπιστήμιου 56), με  ΑΦΜ 043948730, 

ΔΟΥ Α’ Αθηνών, να ασκήσει Αίτηση Ανάκλησης, κατά της υπ’ αριθ. 260/2021 πράξης του Ζ κλιμακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου ενώπιον του οικείου Τμήματος του Δικαστικού Σχηματισμού του ίδιου Δικαστηρίου. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

10623/2.07.2021 έγγραφη οικονομική προσφορά του ως άνω δικηγόρου η αμοιβή του καθορίζεται με βάση το 

αντικείμενο της δίκης που προβλέπει ο κώδικας Δικηγόρων, άρθρο 68 παρ.1 και 63 παρ.1 εδ. ε’ του Ν.4194/2013, 

ωστόσο περιορίζεται σε ποσοστό κάτω του 0,3% του αντικειμένου της δίκης σε 3.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 768.00 

ευρώ, σύνολο αμοιβής 3.968,00 ευρώ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 181/2021 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

5ην Ιουλίου 2021 

Ψυχικό, 5-7-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

     ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

   Γκιζελή Αλίκη 

   Μπονάτσος Χαράλαμπος 

   Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

   Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 
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