
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 18ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10647/14-7-2022 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 

έξι (6) και απών ένας  (1)  ήτοι ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

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

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως 

συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών 

τους προσώπων.  

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα, Παπαχρόνης Γεώργιος και  Χανακούλας Αθανάσιος, ενώ με τη 

μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή Αλίκη και 

Ξυριδάκης Παντελής. 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Στυλιανή 

Μάντακα. 

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

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 
ΘΕΜΑ   15o H.Δ. 

Ανάθεση στη δικηγόρο Αθηνών Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα όπως, παραστεί και καταθέσει Απόψεις - 

Υπόμνημα, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών -Τμήμα Ενδίκων Μέσων Ακυρωτικής 

Διαδικασίας, για την Αίτησης Αναστολής  με ΑΝ118/28-06-2022 συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος 

Προσωρινής Διαταγής καθώς και για την  Αίτηση Ακύρωσης με ΑΚ1201/27-06-2022 της Όλγας 

Γεωργοπούλου κατά των 1. Του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως νομίμως εκπροσωπείται 2. 

Του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Υπηρεσία Δόμησης) ως νομίμως εκπροσωπείται 3. Της υπ’ αρίθμ. 

405912/11-05-2022 άδειας έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της ΥΔΟΜ του Δήμου Αγίας 

Παρασκευής, που χορηγήθηκε στους Δημήτριο Σταυρόπουλο και Φωτεινή Μαμαλούγκα και 4. Κάθε 

άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

Την 5η Ιουλίου 2022 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Δόμησης 

του Δήμου το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5303/4-7-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής 

μέσω του οποίου διαβιβάστηκαν α) οι από 28/06/2022  αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης της κ. Όλγας 

Γεωργοπούλου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών & β) το με αρ. πρωτ. 18792/01-07-2022 έγγραφο της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγ. Παρασκευής με το οποίο ζητείται  από την Υπηρεσία Δόμησης του ιδίου Δήμου η 

άμεση αποστολή του διοικητικού φακέλου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών- Τμήμα Ενδίκων Μέσων Ακυρωτικής 

Διαδικασίας μαζί με τις αναλυτικές απόψεις της Υπηρεσίας. 

Ενόψει της σύστασης Υπηρεσίας Δόμησης στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού (ΦΕΚ 2266/10.5.2022 Tεύχος Β’  η 

Υπηρεσία Δόμησης Αγ. Παρασκευής διαβίβασε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5303/4-7-2022 έγγραφό της τον φάκελο της 

εν λόγω υπόθεσης στην Υπηρεσία Δόμησης Φιλοθέης-Ψυχικού καθώς βάσει του κατά τα ανωτέρω  από 10.5.2022 

Φ.Ε.Κ. η Υπηρεσία έχει την επάρκεια της στελέχωσης και  η κατάθεση του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης θα 

πρέπει να εκτελεστεί βάσει των αρμοδιοτήτων της από την Υπηρεσία Δόμησης Φιλοθέης- Ψυχικού. 

Λόγω των ανωτέρω και της δυσκολίας συγκέντρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την άμεση διαβίβαση 

του φακέλου εντός των νομίμων προθεσμιών αποφασίστηκε η εκπροσώπηση του Δήμου από δικηγόρο, 

προκειμένου να στηρίξει τις απαιτούμενες διαδικασίες εγχείρισης φακέλου, διαβίβασης απαιτούμενων 

δικαιολογητικών καθώς και εκπροσώπησης για την συζήτηση των συνημμένων αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης 

της Όλγας Γεωργοπούλου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5303/4-7-2022 διαβιβαστικό της Υπηρεσίας Δόμησης Αγ. 

Παρασκευής στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, λαμβανομένου υπόψη ότι η Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Φιλοθέης 

Ψυχικού έχει μεν την επάρκεια αλλά η διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας αυτής είναι πρόσφατη,  οπότε 

συντρέχουν αντικειμενικές δυσκολίες ώστε να ολοκληρωθεί η σύσταση, διαβίβαση και εγχείριση του φακέλου 

άμεσα στο κατά τα ανωτέρω αρμόδιο Δικαστήριο. 

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

Πρόεδρος εισηγείται να ανατεθεί στην δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα, να συντάξει υπόμνημα προκειμένου 

οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να συμπληρώσουν και να συγγράψουν τις αιτούμενες από το Δικαστήριο απόψεις,  

να ασκήσει παρέμβαση εφόσον απαιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας καθώς και 
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να παρασταθεί  κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, να συντάξει-καταθέσει 

υπόμνημα ως πληρεξούσια του Δήμου (Υπηρεσία Δόμησης) κατά τη συζήτηση της ως άνω προσωρινής διαταγής και 

Αίτησης Αναστολής  στο Α΄ Τμήμα Ενδίκων Μέσων Ακυρωτικής Διαδικασίας του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών, να παρασταθεί κατά την ημέρα της συζήτησης όποτε αυτή οριστεί αρμοδίως  ή εντός της προθεσμίας που 

τυχόν χορηγήσει ο Πρόεδρος του δικαστηρίου καθώς και να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα κατά τη 

συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως όποτε αυτή προσδιοριστεί και σε οποιαδήποτε μετά τυχόν αναβολή ή ματαίωση 

δικάσιμο. 

Λόγω των σύνθετων νομικών/δικονομικών θεμάτων που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης, προκειμένου να 

συγκεντρωθούν και να κρισιολογηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την σύσταση και συμπλήρωση του 

φακέλου της υπόθεσης να συνταχθεί και  να αποσταλεί στο εν λόγω δικαστήριο η σχετική έκθεση απόψεων,  να 

εκπροσωπηθεί ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού από την δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα κατά την συζήτηση της Αίτησης 

Αναστολής (συμπεριλαμβανομένης της Προσωρινής Διαταγής), καθώς και κατά την συζήτηση της Αίτησης 

Ακύρωσης  με την κατάθεση αντίστοιχα των σχετικών υπομνημάτων σε κάθε στάδιο καθώς και της άσκησης 

παρέμβασης εφ΄όσον αυτή απαιτηθεί , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας καθώς και να 

παρασταθεί  κατά τη συζήτηση αυτής , η αμοιβή της ανέρχεται βάσει της υπ’αρίθμ. πρωτ. 10613/14-07-2022  

έγγραφης προσφοράς της στα ποσά ως αναλυτικώς αναφέρονται ακολούθως: 

1. Αμοιβή για την κατάθεση φακέλου σχετικών στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, επιμέλεια σύνταξης απόψεων, 

παράσταση κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής και προσωρινής διαταγής και σύνταξη και εγχείριση 

υπομνήματος κλπ:  1.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% = 288,00 € = 1.488,00  € 

2. Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών της δικηγόρου κατά το στάδιο συζήτησης της αίτησης ακύρωσης με 

κατάθεση υπομνήματος.:  1.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% = 240,00 € = 1.240,00  € 

3. Αμοιβή για την άσκηση παρέμβασης –εάν απαιτηθεί : 700,00  € πλέον ΦΠΑ 24% = 868,00  €.  

 

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. ιδ 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. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10613/14-07-2022 έγγραφη προσφορά της δικηγόρου, 

6. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 10638/ 14-07-2022 τεκμηριωμένο αίτημα 

για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

7. Tην υπ’ αριθμ. 526/14-7-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Αναθέτει στην δικηγόρο Αθηνών Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα  (Μηλιώνη 12), ΑΦΜ 043951352 Δ.Ο.Υ Δ’ 

Αθηνών, να συντάξει υπόμνημα προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να συμπληρώσουν και να 

συγγράψουν τις αιτούμενες από το Δικαστήριο απόψεις,  να ασκήσει παρέμβαση εφόσον απαιτηθεί, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας καθώς και να παρασταθεί  κατά τη συζήτηση της αίτησης 

αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, να συντάξει-καταθέσει υπόμνημα ως πληρεξούσια του Δήμου (Υπηρεσία 

Δόμησης) κατά τη συζήτηση της ως άνω προσωρινής διαταγής και Αίτησης Αναστολής  στο Α΄ Τμήμα Ενδίκων 

Μέσων Ακυρωτικής Διαδικασίας του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, να παρασταθεί κατά την ημέρα 

της συζήτησης όποτε αυτή οριστεί αρμοδίως  ή εντός της προθεσμίας που τυχόν χορηγήσει ο Πρόεδρος του 

δικαστηρίου καθώς και να παραστεί και να καταθέσει υπόμνημα κατά τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως 

όποτε αυτή προσδιοριστεί και σε οποιαδήποτε μετά τυχόν αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο έναντι του ποσού των 

1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ για την κατάθεση φακέλου σχετικών στο Διοικητικό 

Εφετείο Αθηνών, επιμέλεια σύνταξης απόψεων, παράσταση κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής και 

προσωρινής διαταγής και σύνταξη και εγχείριση υπομνήματος, ποσού 1.240,00 ευρώ  

συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ  κατά το στάδιο συζήτησης της αίτησης ακύρωσης με κατάθεση 

υπομνήματος και ποσού 868,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ στην περίπτωση που 

αποφασιστεί και ασκηθεί παρέμβαση, συνολική δε δαπάνη αμοιβής της δικηγόρου  το ποσό των 3.596,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ  βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10613/14-07-2022 έγγραφης προσφοράς της. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 232/2022 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 17ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  

την 18ην Ιουλίου 2022 

Ψυχικό, 20-07-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                             ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος  

  

ΑΔΑ: ΨΛΠ9ΩΗ8-Σ9Ζ


		2022-07-21T09:34:08+0300
	Athens




