
 

 

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  13Ο Η.Δ. 

Ανάθεση στο δικηγόρο Αλέξιο Θεοδωρόπουλο δικαστικής υπόθεσης του Δήμου. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 38012/2018 Αίτηση (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των αιτούντων Βασίλειου Σαλαμούρα και Σπύρου Μίχα, ο Δήμος μας 

καλείται να παραστεί κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής την 20/06/2018 στο ως άνω Δικαστήριο. Οι 

αιτούντες, ως ισχυρίζονται, απασχολούνταν από τον αντίδικο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού στον τομέα της 

καθαριότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες όμως στην ουσία 

περιείχαν όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου. Με την εν λόγω Αίτησή τους ζητούν να υποχρεωθεί ο αντίδικος Δήμος να αποδέχεται τις υπηρεσίες 

τους και μετά την τυπική λήξη των συμβάσεών τους, η οποία λήξη έλαβε χώρα στις 31-3-2018 και μέχρι την 
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οριστική αναγνώριση των συμβάσεών τους, ως συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η δε 

αναγνώριση αυτή θεωρούν ότι θα επιτευχθεί με τη Δικαστική απόφαση επί της ασκηθείσας αγωγής τους.  

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

ανατεθεί στο δικηγόρο Αλέξιο Θεοδωρόπουλο να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου κατά τη συζήτηση της 

ως άνω Αίτησης στις 20/06/2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ή σε οποιαδήποτε άλλη 

μετά τυχόν αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, και να συντάξει και καταθέσει προτάσεις, έναντι της αμοιβής που 

προβλέπει το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων για παράσταση σε Δικαστήρια» που προσαρτάται 

στο Ν. 4194/2013 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι €134,00 για παράσταση και €102,00 για σύνταξη και κατάθεση 

προτάσεων πλέον ΦΠΑ 24% €56,64, σύνολο αμοιβής €292,64.  

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει και να ψηφίσει τη σχετική πίστωση. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

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

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

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Αναθέτει στο δικηγόρο Αλέξιο Σωκράτη Θεοδωρόπουλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους 23-25 

& Ακαδημίας ΑΦΜ 073330939 ΔΟΥ Α’ Αθηνών να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά τη συζήτηση της ως άνω 

αίτησης την 20-06-2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, καθώς και να συντάξει 

και καταθέσει προτάσεις, έναντι της αμοιβής που προβλέπει το Παράρτημα Ι’ «Πίνακας Αμοιβών 

Δικηγόρων για παράσταση σε Δικαστήρια» που προσαρτάται στο Ν. 4194/2013 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

€134,00 για παράσταση και €102,00 για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων πλέον ΦΠΑ 24% €56,64, 

σύνολο αμοιβής €292,64.  

2. Ψηφίζει πίστωση €236,00 για αμοιβή του δικηγόρου Αλέξιου Θεοδωρόπουλου πλέον ΦΠΑ 24% 

€56,64, σύνολο αμοιβής €292,64, σε βάρος του λογαριασμού ΚΑ 00.6111 του προϋπολογισμού του 

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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 158/2018 

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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