
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 27ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30’ π.μ. 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11230/22-7-2022 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 

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

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

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως 

συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών 

τους προσώπων.  

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης  ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου- Χαρλαύτη Ελένη, Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα και Χανακούλας Αθανάσιος, ενώ με τη 

μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και 

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

Δρογγίτη.  

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

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 
ΘΕΜΑ  12o H.Δ. 

Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου στο σχετικό αίτημα της Σουλιώτη Ιωάννας 

σχετικά με αποζημίωση λόγω πτώσης δένδρου στο αυτοκίνητό της εξαιτίας της κακοκαιρίας με την 

ονομασία «ΕΛΠΙΔΑ». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

Με την υπ’  αριθμ πρωτ. 4765/30-3-2022 αίτηση της  Ιωάννας Σουλιώτη   αιτείται αποζημίωση για τη ζημιά 

που υπέστη το με αριθ. κυκλοφορίας ΙΒΕ 7007 ΙΧΕ, οχήματος της  και ειδικότερα για τις σοβαρές ζημιές που 

υπέστη από την πτώση δένδρου επι της οδού Θησέως 2 – Φιλοθέη. 

Συνημμένα έχουν προσκομισθεί και αξιολογηθεί τα δικαιολογητικά (πλήρης φάκελος), που αναφέρονται στο 

από 26/5/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αποζημιώσεων  η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/9-2-2022 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου.  

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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

40 παρ. 1 περ. ι του Ν. 4735/2020) , απαιτήθηκε και ανατέθηκε γνωμοδότηση στο δικηγόρο Βασίλειο 

Μπραβάκο. Ο δικηγόρος Βασίλειος Μπραβάκος  με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 11244/22-7-2022 γνωμοδότησή του, 

εισηγείται ότι υπάρχει συμφέρον του Δήμου να προχωρήσει σε εξώδικο συμβιβασμό με τη διαδικασία της 

λήψης θετικής απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για να καταβληθεί το αιτούμενο  ποσό αποζημίωσης  

ύψους  3.691,61 ευρώ (τριών χιλιάδων εξακοσίων ενεννήντα ενός ευρώ & εξήντα ενός λεπτού) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, 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 ιδ και ιε’ του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/ 2012 και παρ.2 του ιδίου Νόμου και ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), 

5. Την αναφερόμενη στην  εισήγηση γνωμοδότηση, 

6. Τα  επισυναπτόμενα στην αίτηση της Ιωάννας Σουλιώτη, 

7. Την υπ’ αριθμ. 208/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

8. To υπ’ αριθμ. πρωτ. 11274/22-07-2022 τεκμηριωμένο αίτημα, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 11244/22-7-2022 γνωμοδότηση του δικηγόρου Πειραιώς Bασίλειου 

Μπραβάκου  αποφασίζουμε την καταβολή στην  αιτούσα  το ποσό των 3.691,61  ευρώ (τριών χιλιάδων 

εξακοσίων ενεννήντα ενός ευρώ & εξήντα ενός λεπτού) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%,   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 246/2022 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  

την 27ην Ιουλίου 2022 

Ψυχικό, 28-07-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                             ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος  
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