
  

 
 

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 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 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 3Ο Η.Δ. 

Ανάθεση στo δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο να συντάξει γνωμοδότηση προς τον Δήμο που να 

αφορά στην με αριθμ. Πρωτ. 13706/8.9.2021 αίτηση του Αχιλλέα Κυριακόπουλου. 

 

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) η μισθωτική διαφορά του καταστήματος της Παλαιάς Αγοράς Φιλοθέης έχει αχθεί στις δικαστικές αίθουσες, 

έχει ήδη εκδοθεί Πρωτόδικη και Εφετειακή Απόφαση και νυν εκκρεμεί ενώπιον του Αρείου Πάγου η εκδίκαση 

αναίρεσης πάντα ταύτα τα έχει χειρισθεί ο δικηγόρος Χρήστος Βαρβαρίγος.  

β) Μόλις πρόσφατα επήλθε νομοθετική μεταβολή με το ά. 37 του ν.4801/2011 που ορίζει ότι : 

Στην παρ. 12 του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστίθεται 

τρίτο εδάφιο και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής: 

«12. Μισθώσεις ακινήτων, υφιστάμενες αλλά και όσες συναφθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, που 

υπάγονται στο π.δ. 34/1995 (Α’ 30) και αφορούν σε ακίνητα στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή 

το Δημόσιο, ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλην της Ε.Τ.Α.Δ., 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες 

οφειλές μισθωμάτων ή άλλες οφειλές προς τον οικείο φορέα και υποβληθεί βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο για 

εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του εκμισθωτή, 

μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και 

με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή. Το ίδιο 

ισχύει και για μισθώσεις των παραπάνω ακινήτων που έχουν λήξει, εφόσον το μίσθιο δεν έχει αποδοθεί και δεν 

υφίσταται αντισυμβατική διακράτηση. 

γ) ο μισθωτής Αχιλλέας Κυριακόπουλος έχει ήδη προβεί ενόψει της νομοθετικής μεταβολής στην υποβολή 

αιτήματος με αριθμ. Πρωτ. 13706/8.9.2021.   

δ) στο Δήμο δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία  

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

αναθέσει στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο τη σύνταξη γνωμοδότησης που απαιτεί τουλάχιστον δύο ώρες 

εργασίας ήτοι το ποσό των 160 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ που ορίζεται στο κεφάλαιο της χρονοχρέωσης στο 

Παράρτημα Ι Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων για παραστάσεις στα Δικαστήρια που προσαρτάται στο Ν. 

4194/2013, δηλαδή ποσό (80 επί 2=) 160Ευρώ χωρίς ΦΠΑ λόγω απαλλαγής του δικηγόρου,σύνολο αμοιβής 

160 ευρώ. 

 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 Παράρτημα Ι Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων για παραστάσεις στα Δικαστήρια  

που προσαρτάται στο Ν. 4194/2013, 

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

6. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2384/17.02.2022  τεκμηριωμένο αίτημα 

για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

7. Την υπ’ αρίθμ. 2396/17.02.2022  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Αναθέτει στον δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Βαρβαρίγο, κάτοικο Αθηνών, Πανεπιστημίου 42),  με  

ΑΦΜ 043698526, ΔΟΥ Α’ 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 αποφασίζει  κατά τα άρθρα 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010  και αναθέτει 

την σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την με αριθμ. Πρωτ. 13706/8.9.2021 αίτηση του 

Αχιλλέα Κυριακόπουλου. Ειδικότερα, θα προβεί στην παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με τις 

συνέπειες της ανωτέρω αίτησης εντός και εκτός του πλαισίου της υπάρχουσας δικαστικής διαμάχης, τις 

δέουσες ενέργειες και τους χρόνους εντός των οποίων πρέπει να διενεργηθούν εκ μέρους του Δήμου και 

εν γένει την ακολουθητέα διαδικασία εφεξής έναντι της αμοιβής των 160 ευρώ.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2022 

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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