
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 25-4-2018   5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 25ην του μηνός  Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

4820/20-4-2018  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 

θεμάτων Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  32ο Η.Δ. 

Ορισμός αμοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Βοσκόπουλου για παράσταση ενώπιον του Πενταμελούς 

Εφετείου Αθηνών για λογαριασμό του Δήμου κατά τη δικάσιμο της 9ης/5/2018. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 

παρόντες ήταν είκοσι ένας (21) και απόντες έξι (6) ήτοι: οι κ.κ. Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία, Μαζαράκης 

Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Κομνηνού – Κούμπα Άννα, Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και 

Παπαχρόνης Γεώργιος. 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 

Λάβδα Ελένη 
Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Μπετροσιάν Άλεξ  

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 
Μαναός Δημήτριος 

Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Ζερβός Νικόλαος 
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Χαροκόπος Παντελής 
Δελακουρίδης Ιωάννης 

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Καβαλάρης Ιωάννης 

Γαλάνης Δημήτριος 
 

Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 
Κομνηνού – Κούμπα Άννα 

Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη 
Κανελλάκης Νικόλαος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, 

Κομνηνού – Κούμπα Άννα και Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη προσήλθαν στις ανακοινώσεις. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  :  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  89/25-4-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:   5405/3-5-2018 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος Η.Δ. και  

απεχώρησε κατά την συζήτηση του 32ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαναός Δημήτριος απεχώρησε κατά την συζήτηση του 11ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαροκόπος Παντελής απεχώρησε κατά την συζήτηση του 22ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα απεχώρησε μετά την ψήφιση του 

34ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζερβός Νικόλαος απεχώρησε μετά την ψήφιση του 40ου θέματος Η.Δ. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. Πασσά-Χρήστου 

Ελένη και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

1)   Η Α.Ε. ΚΕΝΤΩΡ Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει εισπράξει για λογαριασμό του 

Δήμου από πελάτες της για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ μηνών Σεπτεμβρίου ως  Νοεμβρίου 2011, ποσό 

€165.005,00€ το οποίο η εταιρεία αυτή ιδιοποιείται παρανόμως, αρνούμενη την απόδοσή του στο Δήμο, αν και 

επανειλημμένως οχλήθηκε. Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφασή της 314/31-12-2012 ανέθεσε στη δικηγόρο 

Ουρανία Παπαευαγγέλου, εκτός άλλων και συνέταξε και εγχείρισε μηνυτήρια αναφορά του Δήμου στον κ. 

Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών κατά του εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας για υπεξαίρεση του παραπάνω ποσού. 

και για διερεύνηση της υπόθεσης αυτής.  

 2)    Η Α.Ε. ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει εισπράξει για 

λογαριασμό του Δήμου από πελάτες της για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ, ποσό €84.755,00€, το οποίο η 

εταιρεία αυτή ιδιοποιείται παρανόμως, αρνούμενη την απόδοσή του στο Δήμο, αν και επανειλημμένως οχλήθηκε. Η 

Οικονομική Επιτροπή με την απόφασή της 314/31-12-2012 ανέθεσε στη δικηγόρο Ουρανία Παπαευαγγέλου, εκτός 

άλλων και συνέταξε και εγχείρισε μηνυτήρια αναφορά του Δήμου στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών κατά του 

εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας για υπεξαίρεση του παραπάνω ποσού. Για τις ως άνω απαιτήσεις του ο Δήμος 

έχει εγείρει κατά των παραπάνω δύο εταιρειών και αγωγές, απευθυνόμενες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, των οποίων η συζήτηση προσδιορίστηκε για την 28-1-2016. 

 Επί της άνω υπόθεσης, της οποίας η εκδίκαση διήρκεσε δύο (2) έτη και δύο μήνες, εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 

534/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων με την οποία οι άνω κατηγορούμενοι- εκπρόσωποι 

των Εταιρειών κρίθηκαν ένοχοι και διατάχθηκε η απόδοση του ποσού στον Δήμο των 165.005,00€ ευρώ από την 

ΚΕΝΤΩΡ ΑΕ και το ποσόν των 84.755,00€ ευρώ από την «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ». Επίσης επιδίκασε στον Δήμο σε 

βάρος εκάστης των άνω Εταιρειών το ποσόν των 1.000,00€ ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 

 Οι ως άνω εκπρόσωποι των εταιρειών κατηγορούμενοι, άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής με αριθμ. 

534/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδικάζεται ενώπιων του Πενταμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων στις 9-5-2018. 

 Η άνω δίκη όπως και η πρωτόδικη αναμένεται να διαρκέσει επί δύο (2) έτη τουλάχιστον. Λόγω της διάρκειας 

της δίκης του ογκωδέστατου φακέλου αυτής, αλλά και του εξειδικευμένου αντικειμένου, είναι απαραίτητο να 

ανατεθεί σε Δικηγόρο ο οποίος να έχει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία επί του θέματος. 
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Με τη με αριθμ. 106/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανέθεσε στο δικηγόρο Ιωάννη 

Βοσκόπουλο να παραστεί ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο 9ης -5-

2018 για λογαριασμό του Δήμου προς υποστήριξη της κατατεθείσης μηνυτήριας αναφοράς. 

Λόγω του ότι το εν λόγω θέμα έχει υψίστη σημασία και σπουδαιότητα για τα συμφέροντα του Δήμου 

καθόσον το ποσόν που ιδιοποιήθηκαν παράνομα οι παραπάνω Εταιρείες είναι ιδιαιτέρως μεγάλο (250.000,00€) 

,απαιτείται δε εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, η Οικονομική Επιτροπή, με την ως άνω απόφασή της, παρέπεμψε 

κατά τα άρθρα 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, τον ορισμό της αμοιβής του 

δικηγόρου για την παράσταση στην εκδίκαση της άνω υπόθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Επειδή ο Δήμος δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία, η δε υπόθεση έχει υψίστη σημασία και 

σπουδαιότητα για τον Δήμο, είναι αναγκαίο να ανατεθεί στον δικηγόρο Ιωάννη Βοσκόπουλο του Νικολάου, κάτοικο 

Αθηνών (οδός Βουκουρεστίου 25α), με ΑΦΜ 032706200, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, ο οποίος έχει εξειδικευμένες γνώσεις και 

εμπειρία επί του αντικειμένου αυτού, δεδομένου ότι έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με τέτοιες είδους ποινικές 

υποθέσεις και συγκεκριμένα ο άνω Δικηγόρος γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο της άνω υπόθεσης, καθόσον 

παρέστη στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών καθ’ όλη την διάρκεια της δίκης (δύο έτη και πλέον) για να υποστηρίξει την 

μηνυτήρια αναφορά του Δήμου με θετικά αποτελέσματα. 

Για την εν λόγω υπόθεση ο άνω Δικηγόρος και δεδομένου του ογκωδέστατου φακέλου της μακροχρόνιας 

απασχόλησης λόγω της διάρκειας της δίκης αλλά και του εξειδικευμένου αντικειμένου προτείνει ως αμοιβή του το 

ποσό των 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% σύνολο αμοιβής 4.340,00€, η δέσμευση του οποίου θα βαρύνει τον ΚΑ 

006111 με τίτλο « Αμοιβές Νομικών και Συμ/φων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 παρ. 2  του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), 

4. Τις υπ’ αριθμ. 314/2012 και 106/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

5. Την υπ΄αριθμ. 534/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, 

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1) Ορίζει  αμοιβή του Δικηγόρου Ιωάννη Βοσκόπουλου του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών (οδός Βουκουρεστίου 

25α), με ΑΦΜ 032706200, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, το ποσό των 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 840,00€ σύνολο 

αμοιβής 4.340,00€ προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών 

κατά τη δικάσιμο 9ης -5-2018 για λογαριασμό του Δήμου προς υποστήριξη της κατατεθείσης μηνυτήριας 

αναφοράς, διότι  έχει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου αυτού, δεδομένου ότι έχει 

ασχοληθεί επανειλημμένα με τέτοιες είδους ποινικές υποθέσεις και συγκεκριμένα ο άνω Δικηγόρος γνωρίζει 

πολύ καλά το αντικείμενο της άνω υπόθεσης, καθόσον παρέστη στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών καθ’ όλη 

την διάρκεια της δίκης (δύο έτη και πλέον) για να υποστηρίξει την μηνυτήρια αναφορά του Δήμου με 

θετικά αποτελέσματα. 
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2) Διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση ποσού 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 840,00€ σύνολο 4.340,00€, σε βάρος του 

Κ.Α. 00.6111 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2018.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  89/2018 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

 ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

25ην-4-2018 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψυχικό,   3-5-2018 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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