
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 1ην του μηνός  Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

13:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6371/25-5-2018 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,    

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  9Ο Η.Δ. 

Έγκριση της με αριθμ. 322/2018 (αριθμ. πρωτ. 6328/22.05.2018) απόφασης Δημάρχου που 

ελήφθη λόγω κατεπείγοντος. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Στις 31.5.2018 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου συζητείται  η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

7206/2017 αγωγή των Αποστολίδου – Αποσπόρου και άλλων 73 υπαλλήλων κατά του Δήμου μας οι οποίοι 

συνδέονται με τον εναγόμενο Δήμο μας με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι ενάγοντες 

ζητούν να υποχρεωθεί ο Δήμος μας να καταβάλει σ’ αυτούς επίδομα Πάσχα, αδείας, Χριστουγέννων για τα έτη 

2015, 2016 και 2017. Με τη με αριθμ. 118/2018 απόφαση η Οικονομική Επιτροπή ανέθεσε στη δικηγόρο 

Ουρανία Παπαευαγγέλου να παραστεί ως πληρεξουσία του Δήμου κατά την προσδιορισθείσα δικάσιμο της εν 

λόγω αγωγής στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου την 31η Μαΐου 2018 καθώς και σε  κάθε μετ’ αναβολήν ή ματαίωση 
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δικάσιμο αυτής και να συντάξει και καταθέσει προτάσεις στο Δικαστήριο αυτό. Κατόπιν έκτακτης επικοινωνίας 

με τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, μας κατέστη γνωστό ότι για τη νομιμοποίηση του δικηγόρου 

του Δήμου προκειμένου να παραστεί κατά τη συζήτηση την 31.05.2018 στο εν λόγω Δικαστήριο και σε κάθε 

μετ’ αναβολή δικάσιμο της προαναφερόμενης αγωγής απαιτείται πλέον της απαραίτητης απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής να προσκομιστεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.   

Επειδή  η υπόθεση ήταν επείγουσα βάσει προθεσμίας, δεδομένου ότι η συζήτηση της ως άνω 

αγωγής είναι την 31/05/2018, ο Δήμαρχος με την υπ’ αριθμ. 322/2018 (αρ. πρωτ. 6328/22-05-2018) 

απόφασή του ανέθεσε, λόγω κατεπείγοντος, 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 

την ανωτέρω εισήγηση, ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του Δήμου προς τη δικηγόρο Αθηνών Ουρανία 

Παπαευαγγέλου, οδός Ζωοδόχου Πηγής αρ.12-14, ΑΦΜ 043026015 Δ.Ο.Υ. 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.   

Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή , 

Α) Να εγκρίνει την πιο πάνω απόφαση του Δημάρχου 

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 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. 322/2018 (αρ. πρωτ. 

6328/22-05-2018) απόφαση του Δημάρχου, με την οποία, λόγω κατεπείγοντος της σχετικής προθεσμίας, 

ανετέθη, 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 την ανωτέρω εισήγηση, ειδικό 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του Δήμου προς τη δικηγόρο Αθηνών Ουρανία Παπαευαγγέλου, οδός Ζωοδόχου 

Πηγής αρ.12-14, ΑΦΜ 043026015 Δ.Ο.Υ. 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.   

Β) Ψηφίζει πίστωση ποσού €79,88 για αμοιβή της ως άνω συμβολαιογράφου σε βάρος του λογαριασμού ΚΑ 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 154/2018 
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

1ην Ιουνίου 2018. 

Ψυχικό, 6-6-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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