
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 2αν του μηνός  Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00΄, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8111/28-6-2018 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 ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  6Ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος λέγει ότι:  

Η Ναταλία Βουρβοπούλου με την υπ΄αριθμ.πρωτ.4903/23.4.18 αίτησή της αιτείται αποζημίωση για την 

αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη τα κάγκελα και το τοιχίο περίφραξης της οικίας της επί της οδού 

Καλπακίου αρ. 19 στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού. Με την ως άνω αίτηση επισυνάπτει α) απόδειξη 

αποκατάστασης ζημίας, β) την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20390/22.12.2017 αίτηση στην οποία αναφέρεται αίτημα για 

την κοπή του δέντρου, γ) φωτογραφίες του συμβάντος, δ) βεβαίωση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.  

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

αντικείμενο μέχρι €30.000,00 (άρθρο 72 παρ.1 εδάφιο ιδ’ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012), της αποφάσεως αυτής τελούσης υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από 
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τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του ότι, για να ληφθεί απόφαση για εξώδικο συμβιβασμό, κατά το 

άρθρο 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου, ο δε Δήμος δεν έχει προσλάβει 

δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία, η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ.163/08.06.2018 απόφασή της 

ανέθεσε στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο ο οποίος με τη με αριθμ. πρωτ. 7921/25.6.2018 γνωμοδότησή του, 

γνωμοδότησε υπέρ της αποδοχής της παραπάνω προτάσεως συμβιβασμού.  

Ενόψει τούτων και προς αποφυγή άσκοπου δικαστικού αγώνα και επιβαρύνσεως του Δήμου με δικηγορικές 

αμοιβές και δαπάνες σε δίκη που άλλως θα επακολουθήσει για την πιο πάνω απαίτηση, ο κ. Πρόεδρος 

εισηγείται την αποδοχή της ανωτέρω πρότασης εξώδικου συμβιβασμού της κ. Ναταλίας Βουρβοπούλου και την 

καταβολή σε αυτήν υπό του Δήμου €250,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως αποζημίωση της για κάθε εν γένει 

αιτία οφειλόμενη στο ως άνω συμβάν.  

 Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά και να ψηφίσει τη σχετική πίστωση. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 ιδ και ιε’ και του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

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

3. Την αναφερόμενη στην  εισήγηση γνωμοδότηση, 

4. Τα μνημονευόμενα και επισυναπτόμενα στην αίτηση της Ναταλίας Βουρβοπούλου έγγραφα και 

αποδείξεις, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Αποδέχεται την αναφερόμενη στην εισήγηση πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της 

Ναταλίας Βουρβοπούλου και την καταβολή σε αυτήν υπό του Δήμου €250  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως αποζημίωση της για κάθε εν γένει αιτία οφειλόμενη στο ως 

άνω συμβάν υπό την αίρεση όμως της εγκρίσεως της παρούσας απόφασης από τον Γ.Γ. της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 28974/2013/27-1-2014 

έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών και 

2. Ψηφίζει πίστωση €250,00  σε βάρος του λογαριασμού ΚΑ 00.6492 του προϋπολογισμού 

του Δήμου έτους 2017 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων συμβολαιογράφων».  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 184/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

2αν Ιουλίου 2018. 

Ψυχικό, 5 -7-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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