
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 29-5-2018   7ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

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

σήμερα την 29ην του μηνός  Μαΐου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και του 

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

6372/25-5-2018 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  19ο Η.Δ. 

Ορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Αντωνίου Σηφάκη για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Β΄) για δικαστική υπόθεση του Δήμου. 

 

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

παρόντες ήταν δεκατέσσερις (14) και απόντες δεκατρείς (13) ήτοι: οι κ.κ.  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Λάβδα Ελένη 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 
Μαναός Δημήτριος 

Ζερβός Νικόλαος 

Κανελλάκης Νικόλαος 
Χαροκόπος Παντελής 

Δελακουρίδης Ιωάννης 
 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία 
Κομνηνού – Κούμπα Άννα 

Μπετροσιάν Άλεξ  

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Χριστοδούλου Γαβριέλλα  
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Καβαλάρης Ιωάννης 

Γαλάνης Δημήτριος 
Παπαχρόνης Γεώργιος 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Ζαφρακοπούλου – Δανιήλ Σοφία, Κομνηνού – 

Κούμπα Άννα, Παπαγεωργίου Λεωνίδας και Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη προσήλθαν στις ανακοινώσεις. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ. 

Ο Δημοτική Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 12ου θέματος Η.Δ. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. 

Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη. 

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

Γεώργιος.  

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  143/29-5-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:   6649/1-6-2018 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  
fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΣΩΟΩΗ8-ΔΛΟ



 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Με την από 23-3-2018 Πράξη του Προέδρου του Β’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

καλούμαστε να παραστούμε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την 5/06/2018, ώστε να συζητηθεί η με 

αριθμ. καταχ. ΑΚ1729/25-11-2016 αίτηση του Δήμου μας κατά της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 20532/Φ610/08.06.2016 

Απόφασης της ΕΕΤΤ, και της Α.Π. 2409/2015/03.06.2015 Έγκρισης Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών του Δήμου 

Αγίας Παρασκευής. Με την ως άνω προσβαλλόμενη εξ ημών πράξη χορηγήθηκε άδεια στην εταιρεία «COSMOTE – 

Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» για την κατασκευή Κεραίας κινητής τηλεφωνίας και τοποθέτηση στην ταράτσα του 

κτιρίου επί της οδού Ν. Παρίτση 72, ενώ με την δεύτερη ως άνω προσβαλλόμενη πράξη εγκρίθηκε η εγκατάσταση 

δομικών κατασκευών της κεραίας αυτής. Ο Δήμος μας ζητεί την ακύρωση των ως άνω πράξεων, καθώς και κάθε 

άλλης συναφούς πράξης, διότι έχει ιδιαίτερο και έντονο έννομο συμφέρον δεδομένου ότι η τοποθέτηση και 

λειτουργία της εν λόγω κεραίας πραγματοποιείται σε ελάχιστη απόσταση από σχολικά κτίρια, εντός περιοχής 

αμιγούς κατοικίας. 

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

Πρόεδρος εισηγείται να ανατεθεί στο δικηγόρο Αντώνιο Σηφάκη, να παραστεί για το Δήμο κατά τη συζήτηση της 

5ης/06/2018 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Τμήμα Β’), σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα, ή σε οποιαδήποτε 

μετά τυχόν αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, καθώς και να συντάξει και καταθέσει Υπόμνημα του Δήμου στο ως άνω 

Δικαστήριο. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας για το Δήμο μας, καθότι η λειτουργία της εν 

λόγω κεραίας θέτει σε διακινδύνευση, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης ως ειδικότερη έκφανση της 

συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, το δικαίωμα των κατοίκων – δημοτών, και δη των 

παιδιών, στην υγεία. Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ως ο κυριότερος φορέας εκπροσώπησης των κατοίκων του 

Δήμου έχει εκ του λόγου τούτου έντονο έννομο συμφέρον στη νομική αμφισβήτηση των προσβαλλόμενων 

πράξεων και τη συνακόλουθη αξίωση προστασίας της υγείας των κατοίκων του και δη των παιδιών, καθώς και του 

περιβάλλοντος. 

Λόγω της σοβαρότητας του παραπάνω θέματος, απαιτείται ο χειρισμός αυτής να γίνει από δικηγόρο με 

εξειδικευμένες νομικές γνώσεις και εμπειρία όχι μόνο σε ζητήματα κεραιών σταθμού ξηράς, αλλά και σε θέματα 

πολεοδομίας. Επίσης, απαιτείται μελέτη ογκωδέστατου φακέλου που αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης και τις 

πράξεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Ο εν λόγω Δικηγόρος υπέβαλε στο Δήμο μας έγγραφη προσφορά με την οποία 

αιτείται αμοιβή ποσού 900,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% €216,00, συνολικό ποσό αμοιβής €1.116,00, ποσό που 

υπερβαίνει τις νόμιμες αμοιβές όπως ορίζονται στο κεφάλαιο της χρονοχρέωσης στο Παράρτημα Ι’ «Πίνακας 

αμοιβών δικηγόρων για παραστάσεις στα Δικαστήρια» που προσαρτάται στο Ν.4194/2013, και ως εκ τούτου η 

αμοιβή του θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 281 Κ.Δ.Κ.  

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 137/2018 ομόφωνη απόφασή της ανέθεσε στο δικηγόρο Αντώνιο 

Σηφάκη, κάτοικο Αθηνών (Χαριλάου Τρικούπη 31) ΑΦΜ 030314294, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, να παραστεί για λογαριασμό 

του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Β’) κατά τη δικάσιμο της 5/06/2018, καθώς και σε 

κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, και να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα επί της ως άνω αίτησης 

ακύρωσης, σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα. 

Παρέπεμψε δε τον ορισμό της αμοιβής του ως άνω δικηγόρου στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

ΑΔΑ: ΩΣΩΟΩΗ8-ΔΛΟ



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, 

3. Την υπ’ αριθμ. 137/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

4. Την από 23-3-2018 Πράξη του Προέδρου του Β’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 

5. Τη με αριθμ. καταχ. ΑΚ1729/25-11-2016 αίτηση του Δήμου μας κατά της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 

20532/Φ610/08.06.2016 Απόφασης της ΕΕΤΤ  και της με Α.Π. 2409/2015/03.06.2015 Έγκρισης 

Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών του Δήμου Αγίας Παρασκευής, 

6. Την έγγραφη προσφορά του δικηγόρου με την οποία αιτείται αμοιβή ποσού 900,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

€216,00, συνολικό ποσό αμοιβής €1.116,00, 

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

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
   

Ορίζει αμοιβή για τον Δικηγόρο Αντώνιο Σηφάκη το ποσό €900,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% σύνολο αμοιβής 

1.116,00€, προκειμένου να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 

Β’) κατά τη δικάσιμο της 5ης/06/2018, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, και να συντάξει και 

καταθέσει υπόμνημα επί της ως άνω αίτησης ακύρωσης, σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα. 

Διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση ποσού 1.116,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 με τίτλο « Αμοιβές Νομικών και 

Συμ/φων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  143/2018 

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 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Από το πρακτικό της 7ης Συνεδριάσεως του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

29ην- 5-2018 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

Ψυχικό, 1-6-2018 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΣΩΟΩΗ8-ΔΛΟ
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