
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 10ην του μηνός  Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00΄, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8543/5-7-2018 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 η υπάλληλος του Δήμου Πλατάκου 

Ελένη. 

 

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. 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 400/2018 (αριθμ. πρωτ. 8290/2-7-2018) 

 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

Στις 29.6.2018 επιδόθηκε στο Δήμο μας η από 28.6.2018 κλήση του Γεωργίου Θεοδωρόπουλου με την 

οποία καλείται ο Δήμος μας και ο Γεράσιμος – Αλέξανδρος Μαζαράκης, ως τέως αντιδήμαρχος του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού, να παρασταθούν την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2018 και ώρα 9.15 και 9.30 ενώπιον του κ. 

Ειρηνοδίκη Αθηνών, στο οικείο κατάστημα του Ειρηνοδικείου, κατά την λήψη ένορκης βεβαίωσης εκ μέρους 

του ενάγοντος Γεωργίου Θεοδωρόπουλου των μαρτύρων 1) MOLSON ANGELO ROBERT NICHOLAS του JOHN 

και 2) του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Γεωργίου στα πλαίσια της με ΓΑΚ 31524/2018 και ΕΑΚ 
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3156/2018 αγωγής του Γεωργίου Θεοδωρόπουλου του Αργυρίου κατά του Δήμου και κατά του Γερασίμου-

Αλέξανδρου Μαζαράκη, τέως αντιδημάρχου του Δήμου μας, δια της οποίας ο ενάγων αξιώνει αποζημίωση εις 

βάρος του Δήμου και του πρώην αντιδημάρχου.  

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο ΚΠολΔ 94 § 2,422 επ. και  Ν. 4335/2015 προβλέπεται η παράσταση 

δικηγόρου κατά την λήψη των ένορκων βεβαιώσεων και επειδή ο Δήμος μας καλείται να παρασταθεί, όπου και 

όπως αναφέρεται ανωτέρω, και επειδή  ήδη δια της υπ’ αριθμ. 115/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

ανατέθηκε στον Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Δακουρά του Διονυσίου να εκπροσωπήσει το Δήμο και να συντάξει 

και να καταθέσει προτάσεις, επί της ανωτέρω αγωγής. Και επειδή η υπόθεση ήταν επείγουσα, καθότι η 

παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά τη λήψη των ενόρκων βεβαιώσεων είναι την 5/07/2018, 

ο Δήμαρχος με την  υπ’ αριθμ. 400/2018 (αρ. πρωτ. 8290/2.07.2018) απόφασή του ανέθεσε, λόγω 

κατεπείγοντος, στον Δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά του Διονυσίου κάτοικο Αθηνών, (Τζωρτζ 34), ΑΦΜ 

126458002, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών να παρασταθεί κατά την λήψη των ως άνω ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών, ημέρα Πέμπτη 7 Ιουλίου 2018, 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 75,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (€18,00) για την κάθε μία ένορκη βεβαίωση, ήτοι σύνολο 75,00€ πλέον 

24% ΦΠΑ (18,00€) * 2, συνολικό ποσό αμοιβής 186,00€.  

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 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 αρθρ. 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, υπ΄ αριθμ. 400/2018 

(8290/2.07.2018) απόφαση του Δημάρχου, με την οποία λόγω κατεπείγοντος της σχετικής προθεσμίας, 

ανετέθη, στον Δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά του Διονυσίου κάτοικο Αθηνών, (Τζωρτζ 34), ΑΦΜ 126458002, 

ΔΟΥ Δ’ Αθηνών να παρασταθεί κατά την λήψη των ως άνω ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών, ημέρα Πέμπτη 7 Ιουλίου 2018, 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 75,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24% (€18,00) για την κάθε μία ένορκη βεβαίωση, ήτοι σύνολο 75,00€ πλέον 24% ΦΠΑ (18,00€) * 

2, συνολικό ποσό αμοιβής 186,00€.  
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Β) Ψηφίζει πίστωση ποσού €186,00 (€75,00 *2= €150,00 πλέον ΦΠΑ 24% €36,00), για αμοιβή του ως άνω 

δικηγόρου σε βάρος του λογαριασμού ΚΑ 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 με τίτλο 

«Αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων».  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 191/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 19ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

10 Ιουλίου 2018. 

Ψυχικό, 13 -7-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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