
 

 

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  10Ο Η.Δ. 

Έγκριση της με αριθμ. 202/ 27.3.2018 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 Περί τα τέλη του 2017 διαπιστώσαμε ότι στην περιοχή του Ψυχικού λειτουργεί επί της οδού Υακίνθων 

αρ. 50 επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων με τίτλο ROXANA DIDI BELU ιδιοκτησίας Γκράχαμ Σαμιούελ 

Μπερνάρ. Επ’ αυτής της επιχείρησης εξεδόθησαν: 1) το με αριθμ. πρωτ. ΑΑΤ 518 υπ’ αριθμ. 

0259Κ10000331801/25-2-2016 Σήμα Λειτουργίας μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της Περιφερειακής 

Υπηρεσίας Τουρισμού Αττικής. 2) Το υπ’ αριθμ. 0259Κ114Κ0333701/7-4-2016 νεώτερο Σήμα Λειτουργίας μη 

κύριων τουριστικών καταλυμάτων, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΑΤΤ. 1048/7-4-2016 απόφαση της 

Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Αττικής, όπως αυτό τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ’ αριθμ. ΑΤΤ. 

3843/2-9-2016 απόφαση της ίδιας Υπηρεσίας. 3) Το υπ’ αριθμ. 0259Κ114Κ0333701/2-9-2016 νεώτερο Σήμα 

λειτουργίας μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, που είχε χορηγηθεί με την υπ’ αριθμ. ΑΤΤ. 1048/7-4-2016 
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απόφαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Αττικής. 4) Η υπ’ αριθμ. 1036588 γνωστοποίηση, με την 

οποία επετράπη η λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός της ως άνω τουριστικής 

μονάδος. Ο Δήμος μας άσκησε ενώπιον της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Αττικής – Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1177/29-1-2018 αίτηση θεραπείας επί της οποίας 

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα μετά πάροδο απράκτου διαστήματος 30 ημερών από της υποβολής της.  

Ενόψει των ανωτέρω θα πρέπει όλες οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις να προσβληθούν ως μη νόμιμες και να 

ζητήσουμε τη χορήγηση αναστολής εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων αυτών, καθώς και τη 

χορήγηση προσωρινής διαταγής μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως αναστολής ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Επειδή ο Δήμος δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται να ανατεθεί στο 

δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου του Τάσου (Πανεπιστημίου 56), ΑΦΜ 043948730 ΔΟΥ Α’ Αθηνών, λόγω 

κατεπείγοντος, να συντάξει και να καταθέσει για λογαριασμό του Δήμου επί της ανωτέρω υπόθεσης Αίτηση 

Αναστολής Εκτελέσεως και Προσωρινής Διαταγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Ε’ Τμήμα). Η αμοιβή του ως 

άνω δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων» που προσαρτάται στο 

Ν.4194/2013 ήτοι 166,00€ για σύνταξη και κατάθεση αίτησης αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, πλέον Φ.Π.Α. 24% 39,84€ σύνολο 205,84€. Και να ψηφιστεί η σχετική πίστωση. 

Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή , 

Α) Να εγκρίνει την πιο πάνω απόφαση του Δημάρχου  και 

Β) Να ψηφίσει τη σχετική πίστωση. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 και 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) Εγκρίνει την εκδοθείσα, βάσει του άρθρ. 58 παρ.2 του Ν.3852/2010, υπ’ αριθμ. 202/27.3.2018 απόφαση 

του Δημάρχου, με την οποία, λόγω κατεπείγοντος της σχετικής προθεσμίας, ανετέθη, στο δικηγόρο Βασίλειο 

Παπαδημητρίου του Τάσου (Πανεπιστημίου 56), ΑΦΜ 043948730 ΔΟΥ Α’ Αθηνών, λόγω κατεπείγοντος, να 

συντάξει και να καταθέσει για λογαριασμό του Δήμου επί της ανωτέρω υπόθεσης Αίτηση Αναστολής 

Εκτελέσεως και Προσωρινής Διαταγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Ε’ Τμήμα). Η αμοιβή του ως άνω 

δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων» που προσαρτάται στο 

Ν.4194/2013 ήτοι 166,00€ για σύνταξη και κατάθεση αίτησης αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, πλέον Φ.Π.Α. 24% 39,84€ σύνολο αμοιβής 205,84€.  

Β) Ψηφίζει πίστωση ποσού 205,84€ για αμοιβή του ως άνω δικηγόρου (ποσό 166,00€ για σύνταξη και 

κατάθεση αίτησης αναστολής πλέον ΦΠΑ 24% 39,84€)  σε βάρος του λογαριασμού ΚΑ 00.6111 του 

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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 117/2018 

ΑΔΑ: 69Υ3ΩΗ8-7Ν7



 

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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