
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 23ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

10:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2482/18-2-2022 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. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

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 Παντελή. 

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 και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

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

Μάντακα Στυλιανή. 

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 2Ο Η.Δ. 

Ανάθεση στo δικηγόρο Φώτη Χατζηφώτη να συντάξει γνωμοδότηση προς τον Δήμο,  

αφορώσα ερωτήματα σχετικά με το με αριθμό ΑΠ: Φ.ΟΜ1/21/ΕΜΠ 9938 Πόρισμα  

της Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας  

και την πειθαρχική δίωξη της Ληξίαρχου του Δήμου. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

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

αποτελεί ουσιώδη ζήτημα για την εικόνα του Δήμου και λαμβανομένου υπόψιν ότι: 

  α) σύμφωνα με το αριθμό ΑΠ: Φ.ΟΜ1/21/ΕΜΠ 9938 Πόρισμα της Μονάδας 

Επιθεώρησης και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας : 

«Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, ως πειθαρχικώς προϊστάμενος σύμφωνα με το άρθρο 121 του 

Ν.3584/2Ο07 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν.4674/2Ο (ΦΕΚ 

53/Α/11.3.2Ο2Ο), να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3584/2ΟΟ7 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν.4674/2Ο (ΦΕΚ 53/Α/11.3.2Ο20) κατά της 

υπαλλήλου Στέλλα Φυρίγου, η οποία, κατά τη θητεία της ως Ληξίαρχος Ψυχικού, το ελεγχόμενο 

διάστημα 2016-2020, υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα κατ' άρθρο 106 του Ν. 3528/2007 (όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) και ειδικότερα στη διάπραξη του κατ' άρθρο 107 παρ. 1(β) πειθαρχικού 

παραπτώματος του Ν. 3528/2007 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα 

Συμπεράσματα της παρούσας Έκθεσης Επιθεώρησης-Ελέγχου δεν υφίσταται δικηγόρος με έμμισθη 

εντολή στο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού», 

  β) τα θέματα που τίθενται με το εν λόγω πόρισμα και η ακολουθητέα διαδικασία είναι 

εξειδικευμένα και εν πολλοίς δυσχερής για την ορθή και σύννομη αντιμετώπισή τους καθότι άπτονται 

περισσότερων νομοθετημάτων που έχουν τύχει τροποποίησης ενόσω η όλη υπόθεση αφορά σε χρονικό 

διάστημα ισχύος διαφορετικών νομικών προβλέψεων, 

  γ) στο Δήμο δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία.                                   

  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 Φώτη Χατζηφώτη, κατοίκου Αθηνών, (Βουκουρεστίου αρ.29),  με  ΑΦΜ 

042258559, ΔΥΟ Δ΄Αθηνών, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. 

2331/16.02.2022 έγγραφη προσφορά του κ. Φώτη Χατζηφώτη η αμοιβή του ανέρχεται στο ποσόν των 

400€  πλέον ΦΠΑ 24%, 96€ σύνολο 496 €. 

Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

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, 
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όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ.1 του Ν. 4735/2020, 

4. Το υπ΄αριθμ. ΑΠ: Φ.ΟΜ1/21/ΕΜΠ 9938 Πόρισμα της Μονάδας Επιθεώρησης  

και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 

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

6. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2354/16.02.2022  τεκμηριωμένο αίτημα 

για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

7. Την υπ’ αρίθμ. 251/16.02.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Αναθέτει στον δικηγόρο Αθηνών Φώτη Χατζηφώτη, κάτοικο Αθηνών, (Βουκουρεστίου αρ. 29),  

με  ΑΦΜ 042258559, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, τη σύνταξη εμπεριστατωμένης γνωμοδοτήσεως. Λόγω του ότι η 

υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και 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 ανωτέρω δικηγόρου στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2331/16.02.2022 προσφορά του Δικηγόρου κ. Φώτη Χατζηφώτη η 

αμοιβή του ανέρχεται το ποσό των 400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 96 ευρώ, σύνολο 496,00 ευρώ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2022 

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  

23ην Φεβρουάριου 2022 

Ψυχικό, 28-2-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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