
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  19ην του μηνός  Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄ ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  11376/15-7-2021 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. 

Η 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 Ξυριδάκης 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 o υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος. 

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                        204/19-7-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 11915/26-7-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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ΘΕΜΑ 9Ο Η.Δ. 

Ανάθεση στo δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου να συντάξει γνωμοδότηση του Δήμου, αφορώσα 

ερώτημα επί του ΟΤ 9 στο Νέο Ψυχικό, με την οποία να αναλύονται τα κάτωθι: 

- Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε ακίνητο του Ο.Τ 9 του Νέου Ψυχικού (που περικλείεται από τις οδούς 

Ομήρου, Κηφισίας, Καλαβρύτων και Νιρβάνα), 

- έννοια πολιτιστικού κτηρίου – αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και σχέση με κοινωφελή χώρο, 

- μη επιτρεπτό χορηγήσεως άδειας ΚΥΕ σε κτήριο που δεν είναι χαρακτηρισμένο ως κοινωφελές και 

μάλιστα στον α’ όροφο αυτού, για χρήση «αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων» με την έννοια του 

«στεγασμένου χώρου εκδηλώσεων» που ανήκει στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης χωρίς 

τραπεζοκαθίσματα με χρήση catering. 

             

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Επ’ αφορμής ερωτήματος Δημότη προς τον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού αναφορικά με τη δυνατότητα χορήγησης 

βεβαίωσης εγκατάστασης επιχείρησης της παρ.2 άρθρο 28 του Ν. 4442/2016 για χρήση καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων σε α’ όροφο κτηρίου επί της οδού Ομήρου και Κηφισίας και της 

απάντησης που πρέπει να αποσταλεί στον Δημότη κρίνεται αναγκαία η σύνταξη γνωμοδότησης επί των κάτωθι θεμάτων: 

- Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε ακίνητο του Ο.Τ 9 του Νέου Ψυχικού (που περικλείεται από τις οδούς 

Ομήρου, Κηφισίας, Καλαβρύτων και Νιρβάνα), 

- έννοια πολιτιστικού κτηρίου – αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και σχέση με κοινωφελή χώρο, 

- μη επιτρεπτό χορηγήσεως άδειας ΚΥΕ σε κτήριο που δεν είναι χαρακτηρισμένο ως κοινωφελές και 

μάλιστα στον α’ όροφο αυτού, για χρήση «αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων» με την έννοια του 

«στεγασμένου χώρου εκδηλώσεων» που ανήκει στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης χωρίς 

τραπεζοκαθίσματα με χρήση catering.  

    Επειδή για την υπόθεση αυτή ο Δήμος μας έχει λίαν σημαντικό έννομο συμφέρον καθόσον, 

-α- πρέπει να αντιμετωπισθούν δυσχερή νομικά ζητήματα για τα οποία απαιτείται συνδυαστική μελέτη του 

πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής μας και ιδίως των χρήσεων γης που θεσπίζει το ΓΠΣ, καθώς και της ΚΥΑ που 

διέπει τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Απαιτείται επίσης μελέτη ως προς την έννοια του χώρου 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπό την έννοια εάν και κατά πόσο η κρίσιμη δραστηριότητα θα πρέπει να φιλοξενείται σε 

κτήρια χαρακτηρισμένα εκ των προτέρων ως κοινωφελή, 

-β-  απαιτείται συνδυαστική έρευνα της νομολογίας για τα παρεμφερή ζητήματα, αλλά και της επιστημονικής 

αρθρογραφίας, 

-γ-  τα ζητήματα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμα για το Δήμο, λόγω των προφανών κινδύνων τέτοιων οχλουσών για την 

κατοικία εγκαταστάσεων και μάλιστα σε όροφο, 

ο κ. Πρόεδρος εισηγείται να ανατεθεί η σύνταξη της ως άνω εμπεριστατωμένης γνωμοδοτήσεως στον Δικηγόρο 

Βασίλειο Παπαδημητρίου, κάτοικο Αθηνών, (Πανεπιστήμιου αρ.56),  με  ΑΦΜ 043948730, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, λόγω της 

σπουδαιότητος του θέματος κατά τα ανωτέρω, ο οποίος έχει την επιστημονική εξειδίκευση και μακρά εμπειρία 

χειρισμού πολεοδομικών υποθέσεων και χρήσεων γης, ιδίως δε αναφορικά με τα ζητήματα των χρήσεων πλησίον του 

βασικού οδικού δικτύου, έχοντας παραστεί για αυτά στο ΣτΕ (βλ. ΣτΕ 289/2009, ΣτΕ 383/2002, ΣτΕ 2077/2006). 

Συγκεκριμένα έχει ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο (απόφοιτος Νομικής Αθηνών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσίου 

Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης – Paris 1) και δικηγορική εμπειρία 29 ετών στο χώρο του δημοσίου δικαίου 

με έμφαση πολεοδομικά ζητήματα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών Διοικητικών 
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Δικαστηρίων. 

Και λόγω του ότι η υπόθεση απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η Οικονομική Επιτροπή καλείται να 

παραπέμψει κατά τα άρθρα 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010  και το άρθρο 281 του ΚΔΚ τον ορισμό της αμοιβής του 

Βασίλειου Παπαδημητρίου, κάτοικο Αθηνών, (Πανεπιστήμιου αρ.56),  με  ΑΦΜ 043948730, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11581/19-7-2021 έγγραφη προσφορά του κ. Βασίλειου 

Παπαδημητρίου η αμοιβή του ανέρχεται στο ποσόν των 1.000,00€  πλέον ΦΠΑ 24%, 240,00€ σύνολο 1.240,00€. 

 

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. 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, 

5. To με αρ. πρωτ. 11587/19.7.2021 τεκμηριωμένο αίτημα για την έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

043948730, ΔΟΥ Α’, τη σύνταξη εμπεριστατωμένης γνωμοδοτήσεως, αφορώσα ερώτημα επί του Ο.Τ. 9 της Κοινότητας 

Νέου Ψυχικού. Λόγω του ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη 

γνώση και εμπειρία η Οικονομική Επιτροπή παραπέμπει κατά τα άρθρα 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010  και το άρθρο 281 

του ΚΔΚ τον ορισμό της αμοιβής του ανωτέρω δικηγόρου στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Σύμφωνα με την από 16.07.2021 

προσφορά του Δικηγόρου κ. Βασίλη Παπαδημητρίου η αμοιβή του ανέρχεται το ποσό των 1.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

24% ήτοι 240,00 ευρώ, σύνολο 1.240,00 ευρώ. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 204/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 17ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

19ην Ιουλίου 2021 

Ψυχικό, 26-7-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ    

   Γκιζελή Αλίκη 

   Μπονάτσος Χαράλαμπος 

   Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

   Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

   Χαροκόπος Παντελής  
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