
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 6ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’ 

π.μ. ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8163/2-6-2022 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. 

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Χανακούλας Αθανάσιος. 

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 τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) 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.   
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. 

Πλατάκου Ελένη. 

O Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 11O Η.Δ. 

Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου να παραστεί, να συντάξει και  

καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  

επί της Προσφυγής της εταιρείας «ΦΙΝΚΑ ΒΙΓΙΑ». 

 

   Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7760/26-05-2022 κλήση του 22ου τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών, που μας επιδόθηκε στις 26-05-2022, καλείται ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού να παραστεί 

στο ακροατήριο του 22ου τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 

27ης/07/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., κατά την οποία θα συζητηθεί η από 13/07/2020, με αριθμό 

εισαγωγής ΠΡ 3851/13-7-2020 Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΝΚΑ ΒΙΓΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ»  κατά του 

Δήμου μας (Φιλοθέης Ψυχικού) και της υπ΄ αριθμ. 9237/09-07-2020 απόφασης (Πράξη) του Δημάρχου 

Φιλοθέης Ψυχικού περί σφράγισης και ανάκλησης αδείας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στην εν 

λόγω προσφυγή η ως άνω προσφεύγουσα εταιρεία ζητά να γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή της και να 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση (Πράξη) του Δημάρχου Φιλοθέης Ψυχικού. 

Ενόψει των ανωτέρω και του ότι στο Δήμο δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία ο κ. 

Πρόεδρος εισηγείται να ανατεθεί η ως άνω υπόθεση στην δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου, να 

παραστεί ως πληρεξουσία του Δήμου κατά την προσδιορισθείσα δικάσιμο της εν λόγω προσφυγής  στο 22ο 

τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 27η/07/2022 ή σε οποιαδήποτε μετά τυχόν 

αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και να συντάξει και καταθέσει εμπρόθεσμα  υπόμνημα, έναντι της αμοιβής που 

προβλέπει το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων» που  προσαρτάται  στο Ν.4194/2013,  ήτοι €85,00  

για  κατάθεση υπομνήματος  και € 203,00  για παράσταση, πλέον 24% ΦΠΑ  € 69,12  σύνολο αμοιβής € 

357,12. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής 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. ιθ’ και παρ.2 του Ν. 3852/2010, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 40 παρ. 1 του  Ν. 4735/2020, 

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

5. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 8120/2-6-2022 τεκμηριωμένο αίτημα 

για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

ΑΔΑ: ΨΚ5ΒΩΗ8-016



6. Tην υπ’ αριθμ. 468/6-6-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αναθέτει στην δικηγόρο Αθηνών Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου, του Γεωργίου, κάτοικο 

Αθηνών, (Μηλιώνη αρ.12), ΑΦΜ 043951352 Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών να παραστεί ως πληρεξουσία του Δήμου κατά 

την προσδιορισθείσα δικάσιμο της εν λόγω προσφυγής  στο 22ο τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών την 27η/07/2022 ή σε οποιαδήποτε μετά τυχόν αναβολή ή ματαίωση και να συντάξει 

και καταθέσει εμπρόθεσμα  υπόμνημα, έναντι της αμοιβής που προβλέπει το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών 

Δικηγόρων» που προσαρτάται στο Ν.4194/2013, ήτοι €85,00 για κατάθεση υπομνήματος και € 203,00 για 

παράσταση, πλέον 24% ΦΠΑ  € 69,12  σύνολο αμοιβής € 357,12. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 186/2022 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  

την 6ην Ιουνίου 2022 

Ψυχικό, 14-6-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                            ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Χανακούλας Αθανάσιος 
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