
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 29ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τέταρτη και ώρα 12:00’ 

π.μ. ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9517/24-6-2022  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. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

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 πέντε  (5) και  απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής  και  Χαροκόπος Παντελής. 

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

κ. Χανακούλας Αθανάσιος. 

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

Μάντακα Στυλιανή. 

O 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. 

Ανάθεση στον Δικηγόρο Βασίλειο Μπραβάκο του Ιωάννου να γνωμοδοτήσει επί αιτημάτων 

εξώδικου συμβιβασμού  για ζημιές που προκλήθηκαν στους αιτούντες,  από την θεομηνία 

«ΕΛΠΙΔΑ» ύστερα από την πτώση δέντρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κοινότητας  Φιλοθέης. 
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Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.15/09-02-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε «Επιτροπή 

Αποζημιώσεων» για την διαπίστωση και αποκατάσταση ζημιών που σημειώθηκαν από την πτώση δέντρων που 

είναι φυτεμένα σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο από τη σφοδρή κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ», εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. 

Κατόπιν τούτου τα μέλη της Επιτροπής Αποζημιώσεων προέβησαν στην συλλογή των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών των κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, κατόπιν αιτήσεώς τους, προκειμένου να 

αποζημιωθούν για τις φθορές που υπέστησαν σε περουσιακά τους στοιχεία  κατά την θεομηνία «ΕΛΠΙΣ».  

Η «Επιτροπή Αποζημιώσεων» αφού συνεδρίασε την 26ην μηνός Mαϊου 2022, συνέταξε και υπέγραψε 

το Πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι αιτήσεις των κατοίκων του Δήμου και τα 

δικαιολογητικά που ανα περίπτωση κατέθεσε ο εκάστοτε αιτών προς αποζημίωση, καθώς επίσης την 

πληρότητα ή μη του φακέλλου έκαστου εξ αυτών.  

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

αντικείμενο μέχρι €60.000 (άρθρο 72 παρ.1 εδάφιο ιδ’ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 

παρ. 1 περ. ι του Ν. 4735/2020), της αποφάσεως αυτής και του ότι, για να ληφθεί απόφαση για εξώδικο 

συμβιβασμό, κατά το άρθρο 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ. 1 περ. ι & 

ιδ του Ν. 4735/2020, απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου για έκαστη αίτηση,  ο δε Δήμος δεν έχει προσλάβει 

δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία. Κατόπιν τούτου θα πρέπει ν’ ανατεθεί στο δικηγόρο Βασίλειο Μπραβάκο του 

Ιωάννη – ΑΜ Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς 1354- Α.Φ.Μ: 026345907, Δ/νση: Πεστών 10-12  να 

γνωμοδοτήσει περί των   αιτήσεων - προτάσεων συμβιβασμού που αναφέρονται στο Πρακτικό της 26ης Μαίου 

2022 της «Επιτροπής Αποζημιώσεων» και συγκεκριμένα για τις αιτήσεις που αφορούν την Κοινότητα 

Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθεης-Ψυχικού. 

Ειδικότερα, θα ανατεθεί στο δικηγόρο Βασίλειο Μπραβάκο του Ιωάννη – ΑΜ Δικηγορικού Συλλόγου 

Πειραιώς 1354- Α.Φ.Μ: 026345907, Δ/νση: Πεστών 10-12  να γνωμοδοτήσει περί των αιτήσεων-

προτάσεων συμβιβασμού των κατοίκων της Κοινότητας Φιλοθέης όπως ακριβώς αναφέρονται στο 

Πρακτικό της 26ης Μαϊου 2022 που συντάχθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή Αποζημιώσεων «ΕΛΠΙΔΑ» 

και συγκεκριμμένα για τις 7η,8η,9η,10η,11η,12η,13η,14η,15η,16η,17η & 18η αιτήσεις που αφορούν την Κοινότητα 

Φιλοθέης και αναφέρονται εντός του Πρακτικού-συνοδευτικού εγγράφου της παρούσας εισήγησης. 

Ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι, κατόπιν συνεννοήσεως με τον ως άνω δικηγόρο, η ορισθείσα  αμοιβή του για 

σύνταξη έκαστης  γνωμοδοτήσεως, που απαιτεί τουλάχιστον δύο ώρες  εργασίας, είναι το ποσό των €160 + 

24% ΦΠΑ που ορίζεται στο κεφάλαιο της χρονοχρέωσης στο Παράρτημα Ι’ «Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για 

παραστάσεις στα Δικαστήρια», που προσαρτάται στο Ν.4194/2013, ήτοι (2) ώρες εργασίας, δηλαδή ποσό 

(€80,00 * 2)= 160,00 ευρώ + 24% ΦΠΑ  ήτοι €198,40 και συνολική δε δαπάνη για το πλήθος των 

γνωμοδοτήσεων των αιτούντων της περιοχής της  Κοινότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού όπως 

ακριβώς αναφέρονται στο Πρακτικό της 26ης Μαίου 2022 της  Επιτροπής Αποζημιώσεων,  ήτοι   €198,40 * 12 

(όπου και ο συνολικός αριθμός των αιτούντων της Κοινότητας  Φιλοθέης), τελικό δε ποσό αμοιβής του 

δικηγόρου για το σύνολο των γνωμοδοτήσεων αυτών,  το ποσό των 2.380,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

24% ΦΠΑ. 

 Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσει σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 
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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 περ. ιδ του Ν. 3852/2010, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 40 παρ. 1 του  Ν.4735/2020, 

4. Το από 26-5-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αποζημιώσεων «ΕΛΠΙΔΑ», 

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

6. Το υπ΄αριθ.  πρωτ. 9059/ 17-6-2022  τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,  

7. Tην υπ’ αρίθ.πρωτ. 477/20-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝA 

Αναθέτει στον  δικηγόρο Βασίλειο Μπραβάκο του Ιωάννου – ΑΜ Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς 1354 

Α.Φ.Μ: 026345907, Δ/νση: Πεστών 10-12 Αθήνα, να παράσχει στο Δήμο γνωμοδότηση για πρόταση ή μη 

εξώδικου συμβιβασμού και επί του ποσού επί των αναφερόμενων  αιτήσεων των κατοίκων της κοινότητας 

Φιλοθέης όπως ακριβώς αναφέρονται στο Πρακτικό της 26ης Μαίου 2022 της  Επιτροπής Αποζημιώσεων 

«ΕΛΠΙΔΑ»- ως συνοδευτικού εγγράφου της εισήγησης,  για αποζημίωση έναντι αμοιβής, €160 + 24%  ΦΠΑ  

για έκαστο αιτούντα όπως ορίζεται στο κεφάλαιο της χρονοχρέωσης στο Παράρτημα Ι’ «Πίνακας αμοιβών 

δικηγόρων για παραστάσεις στα Δικαστήρια», που προσαρτάται στο Ν.4194/2013,  ήτοι (2) ώρες εργασίας, 

δηλαδή ποσό (€80,00 * 2)= 160,00 ευρώ +  24% ΦΠΑ σύνολο αμοιβής  €198,40 για έκαστη γνωμοδότηση και 

συνολική δε δαπάνη για το πλήθος των γνωμοδοτήσεων των αιτούντων της περιοχής της Κοινότητας  

Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού ήτοι   €198,40 * 12 (όπου και ο συνολικός αριθμός των αιτούντων 

της Κοινότητας  Φιλοθέης), τελικό δε ποσό αμοιβής του δικηγόρου για το σύνολο των γνωμοδοτήσεων αυτών,  

το ποσό των 2.380,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 208/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  

την 29ην Ιουνίου 2022 

Ψυχικό, 01-07-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                            ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Χανακούλας Αθανάσιος 
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