
 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  24ην  του μηνός  Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4227/19-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και και απών ένας (1) ήτοι ο κ.  Xαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική  και Παλαιολόγου Μαρία.   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου κ. Moύτσιος 

Γεώργιος. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ: 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 82/24-3-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ.  Πρωτ. : 4820/30-3-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  



Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  8ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου στο 

σχετικό αίτημα της Βερροιοπούλου Καλλιρόης-Βαρβάρας. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την με αριθμ πρωτ. 2842/23-02-2021 αίτησή της η κα Βερροιοπούλου Καλλιρόη Βαρβάρα αιτείται 

αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη το με αριθ. κυκλοφορίας ΙΕΙ 3524  οχήματος μάρκας CITROEN C3, λόγω 

πτώσης  δέντρου έξωθεν της οικίας της επί της οδού Βερενίκης αρ.27 στο Ψυχικό, και στην απέναντι πλευρά της, 

ένεκα της υψηλής ποσότητας χιονιού την 16-17/02/2021.  Συνημμένα της αίτησης είναι τρεις φωτογραφίες της 

ζημιάς, αντίγραφο αποσπάσματος συμβάντος από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης –Ψυχικού, την υπ΄αριθμ. πρωτ. 

4010/18-03-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Καθ/τητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου και τιμολόγια του Συνεργείου 

Αυτοκινήτων Κ. & Γ Ντέκας συνολικής αξίας με ΦΠΑ 2.502,32€.  

Ενόψει του ότι ήδη επιτρέπεται στην Οικονομική Επιτροπή ν’ αποφασίσει για εξώδικο συμβιβασμό για 

αντικείμενο μέχρι €60.000,00 (άρθρο 72 παρ.1 εδάφιο ιδ’ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 40 παρ. 1 περ. ι του Ν. 4735/2020), απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου, ο δικηγόρος Χρήστος 

Βαρβαρίγος με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4128/19-03-2021 γνωμοδότησή του, γνωμοδοτεί ότι υπάρχει συμφέρον 

του Δήμου να προχωρήσει σε εξώδικο συμβιβασμό με την αιτούσα και εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση της 

Οικονομικής επιτροπής να της καταβάλλει το ποσό των 2.502,32 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η αιτούσα θα 

δηλώσει ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου καμία άλλη αξίωση από οποιαδήποτε αιτία αναφορικά με το 

εν λόγω συμβάν. 

Ενόψει τούτων, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται την αποδοχή της ανωτέρω πρότασης εξώδικου συμβιβασμού.    

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδάφιο ιδ’ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ. 

1 περ. ι του Ν. 4735/2020, 

4. Tο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4206/19-03-2021 τεκμηριωμένο αίτημα, 

για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

5. Την με αριθμ πρωτ. 2842/23-02-2021 αίτηση της κ. Βερροιοπούλου Καλλιρόης – Βαρβάρας, 

6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4010/18-03-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Καθ/τητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου και τα 

τιμολόγια του Συνεργείου Αυτοκινήτων Κ. & Γ Ντέκας, 



7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4128/19-03-2021 γνωμοδότηση  του  δικηγόρου Χρήστου Βαρβαρίγου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4128/19-03-2021 γνωμοδότηση του δικηγόρου Αθηνών Χρήστου 

Βαρβαρίγου, την καταβολή στην αιτούσα κ. Βερροιοπούλου Καλλιρόη-Βαρβάρα, το ποσό των 2.502,32 ευρώ με την 

προϋπόθεση ότι η αιτούσα θα δηλώσει ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου καμία άλλη αξίωση από 

οποιαδήποτε αιτία αναφορικά με το εν λόγω συμβάν. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   82/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

24ην Μαρτίου 2021 

Ψυχικό, 30-3-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος 

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 


