
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 29ην του μηνός  Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11849/23-7-2021 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 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.  Ξυριδάκης Παντελής,  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:  
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                                                                    ΘΕΜΑ 7Ο Η.Δ. 

Ανάθεση  στους δικηγόρους Πλάτωνα Νιάδη και Βασίλειο Παπαδημητρίου όπως συντάξουν την 

τελική γνωμοδότηση σχετικά με την απένταξη του Ο.Τ. 89 από το ρυμοτομικό σχέδιο και 

την αντίκρουση Ένστασης της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

1. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11299/13.07.2021 έγγραφο, διαβιβάστηκε στο Δήμο μας το με αρ. πρωτ. εισ. 

εγγράφου 343995/28-04-2021 διαβιβαστικό της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Πολεοδομικών 

Θεμάτων και Εφαρμογών που αφορά την διαβίβαση φακέλου για αυτοδίκαια άρση της απαλλοτρίωσης 

σε ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. στο Ο.Τ. 89 της Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού με το οποίο καλούμαστε να προβούμε σε ενέργειες σύμφωνα με άρθρα 88,89,90 

του Ν 4759/2020, και την άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε στην ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. στο Ο.Τ. 89 

της Κοινότητας Ψυχικού. 

2. Με το με αρ. πρωτ. 9165/08.06.2021 έγγραφο υποβλήθηκε η ένσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. εναντίον της πρότασης τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Ο.Τ. 89 

που υπέβαλε ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, επί της οποίας καλούμαστε να απαντήσουμε.  

3. Ενόψει του ανωτέρω, δεδομένου ότι θα πρέπει να συνταχθεί το τελικό και εμπεριστατωμένο κείμενο 

γνωμοδότησης σχετικά με την απένταξη του Ο.Τ. 89 από το ρυμοτομικό σχέδιο, και συγχρόνως να 

απαντηθεί εμπεριστατωμένα η αντίθετη ένσταση της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. και επειδή τα ως άνω ζητήματα 

άπτονται τόσο εξειδικευμένων θεμάτων του αστικού δικαίου, όσο και εξειδικευμένων θεμάτων του 

διοικητικού δικαίου θα πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρους να συντάξουν από κοινού και εν συμπράξει 

γνωμοδότηση για την απένταξη του Ο.Τ. 89 από το ρυμοτομικό σχέδιο καθώς και να συντάξουν 

αντίκρουση της Ένστασης της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 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 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 των δικηγόρων στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11938/26-07-2021 έγγραφη κοινή οικονομική προσφορά των δύο 

δικηγόρων η αμοιβή καθ’ έκαστου εξ αυτών ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 480,00 

ευρώ, σύνολο αμοιβής 2.480,00 ευρώ, και δηλ. και για τους δύο στο ποσό των 4.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

960,00 ευρώ και δηλ. στο συνολικό ποσό των 4.960,00 ευρώ. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

ΑΔΑ: Ψ1ΕΚΩΗ8-694



 

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, 

μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Κρατείται.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 211/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

29ην Ιουλίου 2021 

Ψυχικό, 30-7-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ    

   Ξυριδάκης Παντελής  

   Γκιζελή Αλίκη 

   Μπονάτσος Χαράλαμπος 

   Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

   Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

    

ΑΔΑ: Ψ1ΕΚΩΗ8-694
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