
 

 

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  15Ο Η.Δ. 

Ανάθεση στη δικηγόρο Ιωάννα Χατζοπούλου να παραστεί ενώπιον του Σ.τ.Ε. (Β΄ Τμήμα) κατά τη 

δικάσιμο της 2ας/5/2018 και να συντάξει και να καταθέσει υπόμνημα προς υποστήριξη της 

ασκηθείσας από το Δήμο αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1180/22-11-2017 (ΦΕΚ 

4317 Β΄/11-12-2017) αποφάσεως του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών αφορώσης 

την Γ΄ Ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Στις 11/12/2017 η Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών υπέγραψε την με αριθμ. ΠΟΛ 1180/2017 

(ΦΕΚ 4317Β΄/11-12-2017) απόφαση με την οποία όρισε την αντικειμενική αξία της Γ΄ Ζώνης Δημοτικής 

Κοινότητας Φιλοθέης στο ποσόν των 3.650,00€ χωρίς να λάβει  υπόψη της, ούτε την με αριθμ. 26/28-2-2017 

ομόφωνη απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  αλλά ούτε και τα προσκομισθέντα συγκριτικά στοιχεία.  

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 98/23-4-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 5162/27-4-2018 

τηλ.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΞΜΕΩΗ8-ΜΥ4



 

Επειδή το ποσόν αυτό είναι υπερβολικό και δεν συνάδει με τις πραγματικές αγοραίες αξίες της 

περιοχής με αποτέλεσμα να βαρύνεται ο Δήμος με υπέρογκους φόρους και ΕΝΦΙΑ, κατόπιν της από 5-2-2018 

και με αριθμ. πρωτ. 1439 γνωμοδότησης της Δικηγόρου  Ιωάννας  Χατζοπούλου του Χρήστου αποφασίστηκε η 

άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης. 

Κατόπιν των παραπάνω, ανατέθηκε στην Ιωάννα Χατζοπούλου του Χρήστου, Δικηγόρο Δ.Ν., κάτοικο 

Αθηνών, οδός Καλλιδρομίου αρ. 30, ΑΦΜ: 035327371, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, με την υπ’ αριθμ. 36/21-2-2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας 

(Τμήμα Β΄) κατά της παραπάνω απόφασης της Αναπληρωτού Υπουργού Οικονομικών. 

Η συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 2/5/2018 ενώπιον του Σ.τ.Ε. (Β’ Τμήμα). 

Λόγω του ότι η εν λόγω αίτηση ακύρωσης έχει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για τα 

συμφέροντα του Δήμου, ο χειρισμός δε αυτής απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία προτείνεται  στα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ανατεθεί στη Δικηγόρο Ιωάννα Χατζοπούλου η παράσταση κατά τη 

δικάσιμο της 2ας/5/2018 ενώπιον του Σ.τ.Ε. (Τμήμα Β’) η σε οποιαδήποτε  άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο καθώς 

η  σύνταξη  και η υποβολή υπομνήματος επί των προβληθέντων ισχυρισμών της αιτήσεως ακυρώσεως. 

Η αμοιβή της ως άνω δικηγόρου θα είναι αυτή που ορίζεται στο Παράρτημα Ι’ «Πίνακας αμοιβών 

δικηγόρων για παραστάσεις στα Δικαστήρια», που προσαρτάται στο Ν.4194/2013 ήτοι 491,00€ για παράσταση 

και 491,00€ για σύνταξη και υποβολή υπομνήματος, σύνολο 982,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% 235,68€ σύνολο 

1.217,68€. 

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. Την με αριθμ. πρωτ. 1439 από 5-2-2018 γνωμοδότηση της Δικηγόρου Ιωάννας Χατζοπούλου, 

4. Την υπ’ αριθμ. 36/21-2-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

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

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) την διόρθωση του τίτλου από «… την Β΄ Ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού» στο ορθό «… την Γ΄ 

Ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης», 

β) την ανάθεση στην δικηγόρο Ιωάννα Χατζοπούλου του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, οδός Καλλιδρομίου αρ.30, 

ΑΦΜ: 035327371 ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, Α.Μ.21196 Δ.Σ.Α., να παραστεί ενώπιον του Σ.τ.Ε. (Τμήμα Β’) κατά τη 

συζήτηση της ως άνω από 8-2-2018 αιτήσεως ακυρώσεως την 2α/5/2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ 

αναβολή δικάσιμο καθώς και να συντάξει και υποβάλει υπόμνημα επί της ως άνω αιτήσεως ακυρώσεως, 

γ) τη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.217,68€ (491,00€ για παράσταση και 491,00€ για σύνταξη και 

κατάθεση υπομνήματος, σύνολο 982,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% 235,68€ σύνολο 1.217,68€) σε βάρος του Κ.Α. 

00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 98/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

ΑΔΑ: ΩΞΜΕΩΗ8-ΜΥ4



 

 

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: ΩΞΜΕΩΗ8-ΜΥ4
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