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                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ  27/1/2016, ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-

ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

 

Στο Ψυχικό σήμερα 27/1/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00μμ το Δ.Σ. συνήλθε σε συνεδρίαση στο 

Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου αριθ. 95 στο Ψυχικό, μετά από πρόσκληση 

του Προέδρου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Άσκηση αγωγής κατά της Τιτίκας Βακιρτζή 

του Στεφάνου ένεκα των ιδιοποιήσεων στις  οποίες προέβη με μεταφορά χρημάτων από τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς της Σχολικής Επιτροπής σε προσωπικούς της λογαριασμούς, και 

ανάθεση στον δικηγόρο Φώτη Χατζηφώτη του Ιωάννη, της κατάθεσης της ως άνω αγωγής και 

δικαστικής εκπροσώπησης της Σχολικής Επιτροπής  ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για 

λογαριασμό της από εκείνον.»  

Υπήρξε νόμιμη απαρτία, σε σύνολο 11 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση 10 μέλη, οι κάτωθι : 

Παρόντες         Απόντες 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης, πρόεδρος              μαθητής, πρόεδρος 15μελούς 

Κομνηνού-Κούμπα Άννα, αντιπρόεδρος             

Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, μέλος  

Χριστοδούλου Γαβριέλλα, μέλος                          

Δελακουρίδης Ιωάννης, μέλος  

Μουρδουκούτα Ελένη, μέλος                                                                          

Παπανδρέου Ανδρέας, μέλος 

Μούρτος Γεώργιος, μέλος 

Καραγιάννη Μαρία, μέλος 

Καραμήτσου Ευρυδίκη, γραμματέας 

 

αρ Απόφασης  1/2016 

ΘΕΜΑ:           «Άσκηση αγωγής κατά της Τιτίκας Βακιρτζή του Στεφάνου ένεκα των ιδιοποιήσεων 

στις  οποίες προέβη με μεταφορά χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Σχολικής 
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Επιτροπής σε προσωπικούς της λογαριασμούς, και ανάθεση στον δικηγόρο Φώτη Χατζηφώτη 

του Ιωάννη  της κατάθεσης της ως άνω αγωγής και δικαστικής εκπροσώπησης της Σχολικής 

Επιτροπής  ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για λογαριασμό από εκείνον».  

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το ανωτέρω θέμα είπε:  

Στις 12.11.2014 ο δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικού κοινοποίησε στον Εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών 

αναφορά περί κακής οικονομικής διαχείρισης της Τιτίκας Βακιρτζή και συγκεκριμένα περί σωρείας 

μεταφορών χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της  Δημοτικής Σχολικής  Επιτροπής 

δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φιλοθέης  – Ψυχικού προς προσωπικούς της λογαριασμούς . την 

αναφορά αυτή κοινοποίησε και στην ίδια την Τιτίκα Βακιρτζή  σύμφωνα με την 10642 έκθεση 

επιδόσεως  του δικαστικού επιμελητή Κωνσταντίνου Β. Καλύβα.  

Στην συνέχεια η Τιτίκα Βακιρτζή απέστειλε εξώδικη δήλωση απευθυνόμενη στον δήμαρχο 

Φιλοθέης Ψυχικού η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 24048/25.11.2014 με την οποία μεταξύ άλλων 

ομολόγησε την πράξη της και δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει την οικονομική ζημία που προκάλεσε 

τόσο στην Σχολική επιτροπή όσο και στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού.  

Επειδή η σχολική Επιτροπή δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, εισηγούμαι αφ΄ενός 

μεν να ληφθεί απόφαση για άσκηση αγωγής κατά της Τιτίκας Βακιρτζή αφ΄ετέρου να ανατεθεί η 

κατάθεση αυτής και η δικαστική εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Φιλοθέης – Ψυχικού ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου στον Φώτη Χατζηφώτη του 

Ιωάννη, δικηγόρο Αθηνών με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 12571 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία   

1) Την άσκηση αγωγής κατά της Τιτίκας Βακιρτζή του Στεφάνου  ενώπιον του αρμοδίου 

Δικαστηρίου ένεκα της τεράστιας οικονομικής βλάβης που έχει προκαλέσει στην Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Φιλοθέης Ψυχικού    

2) Την  ανάθεση της κατάθεσης αυτής και την δικαστική εκπροσώπηση της Σχολικής 

Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Φιλοθέης – Ψυχικού ενώπιον του αρμοδίου 

δικαστηρίου στον δικηγόρο Αθηνών Φώτη Χατζηφώτη του Ιωάννη, με ΑΜ ΔΣΑ 12571. 

  

Την απόφαση εψήφισαν 7 μέλη του ΔΣ,  ο κος Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης, η κα Κομνηνού-

Κούμπα Άννα, η κα Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, η κα Μουρδουκούτα Ελένη, η κα 

Καραμήτσου Ευριδίκη, ο κος Μούρτος Γεώργιος και η κα Καραγιάννη Μαρία. Η κα 

Χριστοδούλου Γαβριέλλα, ο κος Δελακουρίδης Ιωάννης και ο κος Παπανδρέου Ανδρέας 

απέχουν προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα επί νομικών θεμάτων και των 

οικονομικών στοιχείων του θέματος. 

 

                                             Η απόφαση πήρε αριθμό 1/2016 
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Κατόπιν των ανωτέρω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

και τα παρόντα μέλη. 

 

                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                     της  Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης 

                                                                                             Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού   

                                                                                       

 

                                                                                           

                                                                                            ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ                                                

 

 

 

                                                                       

 

 
 
                                                                


