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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         8η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 04.03.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 4η Μαρτίου 2020, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 16039/28.02.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 28.02.2020. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                              «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                  «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                              «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                             «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                            «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                   Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε                          

                        ΑΠΟΦΑΣΗ –056– 

           Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση  το 

4ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋,  που αφορά τη λήψη απόφαση̋ για αποδοχή πρόταση̋ εξωδικαστικού 

συμβιβασμού τη̋ ασφαλιστική̋ εταιρεία̋ με την επωνυμία «PRIME INSURANCE».   

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 15323/27.02.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ Νομική̋ 

Υπηρεσία̋ του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Ο Δήμο̋ Ιλίου είχε ασκήσει κατά τη̋ ω̋ άνω ασφαλιστική̋ εταιρεία̋ την από 15-1-2020 αγωγή του 

αιτούμενο̋ τη καταβολή του συνολικού ποσού (3.524,56) ευρώ για τη ζημία που υπέστη η με αρ. ΒΝΚ-

315 μηχανή ιδιοκτησία̋ του Δήμου που οδηγούνταν από τον Ευθύμιο Πουλάκη.  

Η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία με το υπ’ αρ. πρωτ. 13259/19-2-2020 έγγραφό τη̋ απέστειλε πρόταση 

εξωδικαστικού συμβιβασμού και προτίθεται να καταβάλει το ποσό των (2.584,56) ευρώ, εκ των οποίων 

ποσό 2.484,56 ευρώ είναι η αποκατάσταση των υλικών ζημιών (όσο το τιμολόγιο) και ποσό 100 ευρώ 

για δικαστική δαπάνη.  

 Επειδή κατά την άποψή μα̋ είναι προ̋ το συμφέρον του Δήμου Ιλίου η αποδοχή τη̋ πρόταση̋ 

και τη συμβιβαστική επίλυση τη̋ διαφορά̋, καθόσον η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει το σύνολο τη̋ 

ΑΔΑ: Ω3ΛΙΩΕΒ-ΩΣ3
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.05 08:14:02
EET
Reason:
Location: Athens

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e5f86be1d61a806ef85e8c5 στις 05/03/20 08:15



 2 

δαπάνη̋ αποκατάσταση̋ τη̋ ζημία̋, αλλά και δικαστικά έξοδα, πέραν του ότι ο Δήμο̋ θα εισπράξει 

άμεσα τα χρήματα και η υπόθεση θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρί̋ περαιτέρω 

έξοδα.   

 Επειδή η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει κατ’ άρθρο 72 του ν. 3852/2010 για την άσκηση ή μη 

όλων των ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων, καθώ̋ και για τη παραίτηση από αυτά», καθώ̋ 

επίση̋ αποφασίζει  τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκη̋ που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη 

απόφαση̋ από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 Επομένω̋ με βάση τα παραπάνω προτείνεται όπω̋ η Οικονομική Επιτροπή: 

α) αποδεχθεί τη πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού τη̋ ασφαλιστική̋ εταιρεία̋ με την επωνυμία 

«PRIME  INSURANCE» όπω̋ αυτή διατυπώθηκε στο με αρ. πρωτ. 13259/19-2-2020  έγγραφό τη̋.  

β) Παραιτηθεί τη̋ με αρ. Γ.Α.Κ. 127/2020 αγωγή̋ κατά «PRIME  INSURANCE» 

γ) Εξουσιοδοτηθεί ο Δικηγόρο̋ του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπο̋ ΜΙΧΑΛΗΣ, όπω̋ παραλάβει τη σχετική 

επιταγή και να υπογράφει προ̋ τούτο κάθε σχετικό έγγραφο για τη περαίωση τη̋ ω̋ άνω εντολή̋. » 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 
               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω  

           Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α) Αποδέχεται τη πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού τη̋ ασφαλιστική̋ εταιρεία̋ με την επωνυμία 

«PRIME  INSURANCE» όπω̋ αυτή διατυπώθηκε στο με αρ. πρωτ. 13259/19-2-2020  έγγραφό τη̋ 

Β) Την παραίτηση από την με αρ. Γ.Α.Κ. 127/2020 αγωγή κατά «PRIME  INSURANCE» 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δικηγόρο του Δήμου Ιλίου κ. Χαράλαμπο ΜΙΧΑΛΗ (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 15830), όπω̋ 

παραλάβει τη σχετική επιταγή και να υπογράφει προ̋ τούτο κάθε σχετικό έγγραφο για τη περαίωση τη̋ 

ω̋ άνω εντολή̋ 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,                 

 Κουκουβίνο̋ Δ., Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋ Κ. 
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