
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 11ην του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

10:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5492/7-5-2018 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, απούσα, αναπληρούμενη από την κ. Λάβδα Ελένη, 

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα, 

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  5Ο Η.Δ. 

Ανάθεση στη συμβολαιογράφο Έλλη Καλιτσουνάκη να συντάξει ειδικό συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο που να διορίζει το δικηγόρο Φώτη Χατζηφώτη ειδικό πληρεξούσιο του Δήμου για 

δικαστική υπόθεση. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αριθμ. 195/2015 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή ανέθεσε στο δικηγόρο 

Φώτη Χατζηφώτη του Ιωάννου να ασκήσει και καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση 

αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1068/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών και να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου κατά τη συζήτησή της ή σε οποιαδήποτε μετά 

τυχόν αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

υποχρεώνει το Δήμο να καταβάλει νομιμοτόκως το ποσό των €230.000,00 και έκρινε την 

κατατεθείσα έφεσή μας κατά της υπ’ αριθμ. 8551/2013 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
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Αθηνών (Τμήματος 19ου Τριμελούς) που αφορούσε σε αγωγή αποζημιώσεως για ψυχική οδύνη 

των Αποστόλου, Φωτεινής, Ελένης Πολυμέρου και Ελένης Παρασκευοπούλου για το θάνατο του 

Δημητρίου Πολυμέρου στις 2-4-2004, όταν ο τελευταίος οδηγών το με αριθμ. κυκλοφορίας ΖΜΜ 

2098 ΙΧΕ αυτοκίνητο επί της οδού Καποδιστρίου εξετράπη της πορείας του, υπερέβη το 

πεζοδρόμιο και συγκρούστηκε μετωπικά με φωτεινή διαφημιστική πινακίδα και σκοτώθηκε. Σε 

εκτέλεση της ως άνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο δικηγόρος Φώτης Χατζηφώτης 

κατέθεσε τη με αριθμ. κατάθεσης ΑΡ521/16-10-2015 αίτηση Αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου 

της Επικρατείας του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμ. 1068/2015 απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές) και των Αποστόλου Πολύμερου, Φωτεινής Πολύμερου, 

Ελένης Πολύμερου και Ελένης Παρασκευοπούλου. Η συζήτηση της αίτησης Αναίρεσης αυτής 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Α’ Τμήμα), κατόπιν αναβολών, είναι στις 21/05/2018.  

Επειδή για την νομιμοποίηση του δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί κατά τη συζήτηση της 21ης-

05-2018 στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, της προαναφερόμενης 

αίτησης Αναίρεσης, και για να καταθέσει Υπόμνημα, απαιτείται  βάσει της απόφασης 58/2015 ΣτΕ, πλέον της 

απαραίτητης απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, να προσκομιστεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και 

Επειδή είναι προς το συμφέρον του Δήμου να διορίσει ως ειδικό πληρεξούσιο και αντίκλητο επί της 

αναφερόμενης υπόθεσης, το δικηγόρο Αθηνών Φώτη Χατζηφώτη που έχει ήδη χειρισθεί την ως άνω υπόθεση, 

να παραστεί για το Δήμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας την 21-05-2018 κατά τη συζήτηση της πιο πάνω 

υποθέσεως  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά τυχόν αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, 

Θα πρέπει να ανατεθεί στη Συμβολαιογράφο Έλλη Εμμανουήλ Καλιτσουνάκη, που εδρεύει στην Αθήνα και επί 

της Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ.194 με ΑΦΜ 028489658, ΔΟΥ Ψυχικού, να συντάξει σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του Δήμου προς το δικηγόρο  Αθηνών Φώτη Χατζηφώτη του Ιωάννου, 

κάτοικο Αθηνών (Βουκουρεστίου 25) με ΑΦΜ 042258559, ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών  - το οποίο και θα υπογράψει ο 

Δήμαρχος ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου - έναντι της νόμιμης αμοιβής που ορίζει Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης 111376/2012 (ΦΕΚ Β΄ 13/2012) και το ΦΕΚ Β΄ 1487/23-7-2009, ήτοι 

€62,00 πλέον ΦΠΑ 24% (€14,88) και μεγαρόσημο €3,00 σύνολο €79,88.  

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ιε’ του Ν. 3852/2010, 

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

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Αναθέτει στη Συμβολαιογράφο Έλλη Εμμανουήλ Καλιτσουνάκη, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. 

Αλεξάνδρας 194 με ΑΦΜ 028489658, ΔΟΥ Ψυχικού, να συντάξει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ειδικό 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του Δήμου προς το δικηγόρο  Αθηνών Φώτη Χατζηφώτη του Ιωάννου, κάτοικο 

Αθηνών (Βουκουρεστίου 25) με ΑΦΜ 042258559, ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών  - το οποίο και θα υπογράψει ο Δήμαρχος ως 

νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου - έναντι της νόμιμης αμοιβής που ορίζει Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
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και Δικαιοσύνης 111376/2012 (ΦΕΚ Β΄ 13/2012) και το ΦΕΚ Β΄ 1487/23-7-2009, ήτοι €62 πλέον ΦΠΑ 24% 

(€14,88) και μεγαρόσημο €3 σύνολο €79,88.  

β) Ψηφίζει πίστωση €79,88 σε βάρος του λογαριασμού ΚΑ 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 

με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων». 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 112/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

11ην Μαΐου 2018. 

Ψυχικό, 16-5-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λάβδα Ελένη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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