
 
 

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:  

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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                                                                    ΘΕΜΑ 8Ο Η.Δ. 

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

ερωτήματα αναφορικά με σοβαρότατα πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν στην προσαύξηση 

ΣΔ ή Ύψους στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού Αττικής. 

        
    Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 

Με τη διάταξη του άρθρου 15 ΝΟΚ (Ν 4067/2012) προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου ύψους 

των οικοδομών μέχρι και δύο μέτρα υπό τις εκεί διαγραφόμενες (μείωση κάλυψης, φυτεμένο δώμα κλπ). 

Με το άρθρο 25 ΝΟΚ προβλέπεται προσαύξηση συντελεστού δομήσεως πέραν του ανώτατου 

επιτρεπομένου, με μοναδική προϋπόθεση το κτίριο να κατατάσσεται, σύμφωνα με τη Μελέτη Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΜΕΑ), στην ανώτερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του ΚΕΝΑΚ. 

Τέλος με τη διάταξη του άρθρου 19 ΝΟΚ προβλέπεται ταυτόχρονα και προσαύξηση ύψους και 

συντελεστού δομήσεως με την θέσπιση ως bonus την ανέγερση χώρου κυρίας χρήσεως 35 τ.μ. και ύψους 

3,40 μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας 

του δώματος. 

Οι προσαυξήσεις που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις στο συντελεστή δόμησης και το ύψος 

αλλοιώνουν τις προβλέψεις των ειδικών όρων δομήσεως που προβλέπονται για τις περιοχές Φιλοθέης, 

Ψυχικού και Νέου Ψυχικού. 

Ήδη άρχισε η εκτεταμένη εφαρμογή των διατάξεων αυτών με την έκδοση αδειών δόμησης από την 

Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής, κατ’ επίκληση των ανωτέρω διατάξεων εντός των ορίων του Δήμου Φιλοθέης 

Ψυχικού, με προφανείς δυσμενείς συνέπειες για τη φυσιογνωμία των προαστίων μας. 

 

Εν όψει των ανωτέρω και προκειμένου ο Δήμος μας να κρίνει επί των ανωτέρω ζήτησε να υποβληθεί 

προσφορά για τη σύνταξη μελέτης – γνωμοδοτήσεως σχετική με τα προαναφερόμενα ερωτήματα, και 

συγκεκριμένα: 

- συνάδει προς το Σύνταγμα ή είναι αντισυνταγματική η προσαύξηση του ύψους που 

προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 15 του ΝΟΚ ; 

- συνάδει προς το Σύνταγμα ή είναι αντισυνταγματική η προσαύξηση του συντελεστού 

δομήσεως κατά 5% που προβλέπεται από το άρθρο 25 ΝΟΚ ; 

- συνάδει προς το Σύνταγμα ή είναι αντισυνταγματική η προσαύξηση ύψους και συντελεστού 

δομήσεως που προκύπτει από την ανέγερση χώρου κυρίας χρήσεως 35 τ.μ. και ύψους 3,40 

μ άνωθεν του δώματος του κτηρίου ; 

- σε περίπτωση που οι διατάξεις αυτές θεωρηθούν καθ υπόθεση ως συνταγματικές 

τυγχάνουν ευθείας εφαρμογής στις δύο κηπουπόλεις (Φιλοθέη – Ψυχικό), που απολαύουν 

αυξημένης προστασίας, καθώς και στο Νέο Ψυχικό ή μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν τυγχάνουν 

ευθείας εφαρμογής χωρίς προηγουμένη εισαγωγή τους με τροποποίηση του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου ;  

- σε περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι οι ανωτέρω διατάξεις είναι αντισυνταγματικές ή ότι εν 

πάση περιπτώσει δεν εφαρμόζονται στο Δήμο μας, είναι δυνατόν να δεσμεύσουμε με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πολεοδομία υπό τύπον οδηγίας, ώστε να μην εκδίδει 

εφεξής άδειες δόμησης βάσει των διατάξεων αυτών ή και να ανακαλέσει τις εκδοθείσες ; σε 

καταφατική δε περίπτωση να συνταχθεί και σχέδιο αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, 
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καθώς και αίτηση για ανάκληση των εκδοθεισών μέχρι σήμερα αδειών δόμησης που κάνουν 

χρήση των προσαυξήσεων. 

- γενικότερα: προκειμένου ο Δήμος να διαφυλάξει του όρους διαβιώσεως της περιοχής του 

υπάρχει νομικός τρόπος να γνωμοδοτεί ή να παρεμβαίνει στη διαδικασία εκδόσεως των 

αδειών δόμησης, ώστε να αποτρέπει την ανέγερση κτηρίων μη προσιδιαζόντων στις 

περιβαλλοντικές και πολεοδομικές απαιτήσεις της περιοχής ;   

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

ουσιώδη ζητήματα για την εικόνα του προαστίου και λαμβανομένου υπόψη ότι: 

i. Κατ’ ουσίαν δεν πρόκειται για μια γνωμοδότηση, αλλά για περισσότερες, ήτοι τόσες όσα και τα 

ερωτήματα και ως εκ τούτου απαιτείται εκδαπάνηση πολλών ημερών εξειδικευμένης εργασίας με 

απασχόληση ενός δικηγόρου  και τουλάχιστον ενός εξειδικευμένου συνεργάτου. 

ii. Ανακύπτουν σοβαρά και άκρως πρωτότυπα νομικά ζητήματα τα οποία χρήζουν ειδικής μελέτης, με 

έρευνα ημεδαπής και αλλοδαπής νομολογίας και θεωρίας, προσαρμογή της νομολογίας του ΣτΕ στα 

δεδομένα των επιμέρους περιπτώσεων των άρθρων 15, 19 και 25 ΝΟΚ. Πέραν τούτου απαιτείται 

έρευνα όλης της πολεοδομικής νομοθεσίας, ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να διακριβωθεί εάν έχουν 

εφαρμοσθεί μέχρι τώρα τέτοιου είδους προσαυξήσεις και ποια ήταν η δικαστική τους αντιμετώπιση. 

iii. Ανακύπτουν πρόσθετες δυσκολίες κατά τη σύνταξη της γνωμοδότησης και ιδίως του σχεδίου 

αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα έχει τη νομική πρωτοτυπία να απευθύνει οδηγίες 

προς την Πολεοδομική Αρχή για την επίσημη ερμηνεία των κρισίμων διατάξεων όταν πρόκειται να 

εφαρμοσθούν εντός των ορίων του Δήμου. 

iv. Ο δικηγόρος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση πρέπει να έχει  την επιστημονική εξειδίκευση και μακρά 

εμπειρία χειρισμού πολεοδομικών υποθέσεων, ιδίως δε αναφορικά με τα ζητήματα των υψών και 

μεταφοράς συντελεστού δομήσεως στο ΣτΕ. 

v. Διότι οι επιπτώσεις από τα αναφυόμενα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρές και απειλούν, ένεκα των 

προσαυξήσεων, την πολεοδομική φυσιογνωμία του Δήμου. 

Για τους λόγους αυτούς ο κ. Πρόεδρος εισηγείται να ανατεθεί η σύνταξη της ως άνω εμπεριστατωμένης 

γνωμοδοτήσεως, αφορώσα τα ανωτέρω σοβαρότατα πολεοδομικά θέματα στον Δικηγόρο Βασίλειο 

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

σπουδαιότητος του θέματος  και σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο οποίος έχει την επιστημονική εξειδίκευση 

και μακρά εμπειρία χειρισμού πολεοδομικών υποθέσεων. 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 

Δικαστηρίων, λαμβανομένου υπόψη ότι: 

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 56),  με  ΑΦΜ 043948730, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11756/21.07.2021 έγγραφη προσφορά του κ. 

Βασίλειου Παπαδημητρίου η αμοιβή του ανέρχεται στο ποσόν των 2.000,00€  πλέον ΦΠΑ 24%, 480,00€ 

σύνολο 2.480,00€. 
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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. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12009/27-7-2021 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση 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 τα αναφερόμενα στην 

εισήγηση σοβαρότατα πολεοδομικά ζητήματα. 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 με αρ. πρωτ. 11756/21.07.2021 προσφορά 

του Δικηγόρου κ. Βασίλειο Παπαδημητρίου η αμοιβή του ανέρχεται το ποσό των 2.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

24% ήτοι 480,00 ευρώ, σύνολο 2.480,00 ευρώ. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 212/2021 

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 
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