
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 23ην του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 

14:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4646/16-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,  

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

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

Γεώργιος.  

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  24Ο Η.Δ. 

Ανάθεση στο δικηγόρο Ιωάννη Βοσκόπουλο να παραστεί ενώπιον του Θ΄ Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Αθηνών για λογαριασμό του Δήμου κατά τη δικάσιμο της 16ης/5/2018. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με το υπ’ αριθμ. ΙΕ16/12203 Κλητήριο Θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών καλείται ο 

Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού Παντελής Ξυριδάκης και ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος Βύρων - 

Παύλος Σαμαρόπουλος καλούνται να εμφανιστούν στο Θ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατόπιν 

αναβολής, την 16η/05/2018, με την κατηγορία ότι εντός κοινοχρήστου χώρου πρασίνου που περικλείεται από 

τις οδούς Αμαρυλλίδος, Χρυσανθέμων, Πασχαλιάς και Κοντολέοντος προέβησαν στη διαμόρφωση – 

οριοθέτηση του χώρου με τσιμεντένια κράσπεδα με σκοπό να μετατρέψουν αυτό σε χώρο πάρκινγκ  χωρίς να 

έχουν εφοδιασθεί την απαιτούμενη από το Νόμο έγκριση ή άδεια του Υπουργού Γεωργίας ή της αρμόδιας 

δασικής αρχής.  
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ΑΔΑ: ΩΧΨ3ΩΗ8-08Ψ



 

Επειδή ο Δήμος δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία, θα πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, να παραστεί ενώπιον του Θ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 

Αθηνών προς υπεράσπιση του Δημάρχου και Αντιδημάρχου του Δήμου μας και αντίκρουση του ως άνω 

κατηγορητηρίου.  

Ενόψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται να ανατεθεί στο δικηγόρο Ιωάννη Βοσκόπουλο του Νικολάου, 

κάτοικο Αθηνών (οδός Βουκουρεστίου 25α), με ΑΦΜ 032706200, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, να παραστεί κατά τη 

δικάσιμο την 16/05/2018, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Θ’ Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Αθηνών, εκπροσωπώντας το Δήμαρχο Παντελή Ξυριδάκη και τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου 

Βύρωνα- Παύλο  Σαμαρόπουλο, στην υπόθεση που σχετίζεται με το ως άνω Κλητήριο Θέσπισμα.  

Η ως άνω υπόθεση προϋποθέτει εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση του δικηγόρου που τη χειρίζεται, μελέτη 

ογκωδέστατου φακέλου και ως εκ τούτου η αμοιβή του δικηγόρου θα πρέπει να οριστεί από το Δημοτικό 

Συμβούλιο κατ’ άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. Εν προκειμένω η προσφορά του ως άνω δικηγόρου για την υπόθεση αυτή 

ανέρχεται στο ποσό των €900,00 πλέον ΦΠΑ 24%, €216,00, σύνολο αμοιβής €1.116,00.  

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

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

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αναθέτει στο δικηγόρο Ιωάννη Βοσκόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών (οδός Βουκουρεστίου 

25α), με ΑΦΜ 032706200, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, να παραστεί κατά τη δικάσιμο την 16η/05/2018, καθώς και σε κάθε 

μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Θ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, εκπροσωπώντας το 

Δήμαρχο Παντελή Ξυριδάκη και τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου Βύρωνα - Παύλο  Σαμαρόπουλο, στην υπόθεση 

που σχετίζεται με το ως άνω Κλητήριο Θέσπισμα υπ’ αριθμ. ΙΕ16/12203 του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 

Αθηνών.  

 Παραπέμπει τον ορισμό της αμοιβής του ως άνω δικηγόρου στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη 

σχετικής απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 107/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

23ην Απριλίου 2018. 

Ψυχικό, 27-4-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΧΨ3ΩΗ8-08Ψ
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