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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

34η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 12.07.2022
(Αριθμ. πρωτ.: 52339/13.07.2022)

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σήμερα την 12η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.,
ύστερα από την υπ. αριθμ. 51337/08.07.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ.
Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής στις 08.07.2022, σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:
39456/15.06.2022).
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.
«

4. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

«

Αν. Μέλος της Ο.Ε.

5. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

6. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.

«

«

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –252–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση
8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την καταβολή αποζημίωσης σε Σταματίνα ΣΩΠΑΚΗ
του Δημητρίου.
Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 50892/07.07.2022 έγγραφο της Νομικής
Υποστήριξης του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Α. Σύντομο Ιστορικό
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 84055/16.11.2021 αίτηση της η Σταματίνα Σωπάκη ζητεί τη συμβιβαστική
αποζημίωση με τη καταβολή του συνολικού ποσού (1.100) ευρώ όπως τούτο θα προκύψει
από τη προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου για τη βλάβη (τραύμα στο κάτω χείλος, δύο
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σπασμένα πρόσθια δόντια

της

άνω

γνάθου) που υπέστη λόγω κακοτεχνίας (ανισόπεδη

κατασκευή) στη συμβολή των οδών Έκτορος και Πάριδος στις 10.11.2021.
Προς απόδειξη των ως άνω προσκομίζονται:
α. αίτηση,
β. γνωμάτευση ιατρού,
γ. κόστος αποκατάστασης,
δ. φωτογραφίες του συμβάντος
Β. Νομική Βάση
Η νομική βάση των εν λόγω αιτημάτων αποζημίωσης εντοπίζεται στις διατάξεις περί αστικής
ευθύνης των οργάνων του Δημοσίου και των ΟΤΑ (άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ),
Επειδή είναι προς το συμφέρον του Δήμου η καταβολή της αποζημίωσης συμβιβαστικά, αφού με
τον τρόπο αυτό δεν θα επιβαρυνθεί με δικαστικά έξοδα και ιδιαίτερη αποζημίωση για ηθική
βλάβη.
Επειδή για τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη καταβολή του παραπάνω
ποσού, απαιτείται σχετική γνωμοδότηση Δικηγόρου, δεδομένου ότι πρόκειται για συμβιβαστική
επίλυση διαφοράς.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή (…) «αποφασίζει
για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν
αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) € και εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που
υπερβαίνει το παραπάνω ποσό».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Α. Την καταβολή στην αιτούσα Σταματίνα ΣΩΠΑΚΗ του Δημητρίου του συνολικού ποσού των
συνολικού ποσού (1.100) ευρώ, και όπως τούτο θα προκύψει από τη προσκόμιση του
σχετικού τιμολογίου ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη από τη
πτώση της επί των οδών Έκτορος και Πάριδος.
Β. Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4270/14, του Π.Δ. 80/2016 και
του Ν. 4555/18, παρακαλώ όπως προβείτε στην ανάληψη δαπάνης για τη καταβολή ποσού
(1.100) ευρώ περίπου στην αιτούσα Σταματίνα Σωπάκη για την αποκατάστασης της βλάβης της
υγείας της.»
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
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Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης στην αιτούσα Σταματίνα ΣΩΠΑΚΗ του Δημητρίου του
συνολικού ποσού (1.100) ευρώ και όπως τούτο θα προκύψει από τη προσκόμιση του
σχετικού τιμολογίου ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη από τη
πτώση της επί των οδών Έκτορος και Πάριδος, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη
Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,
Μαρκόπουλος Φ., Γαλούνης Δ.,

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Αθανασιάδη-Ψύλλου Β.
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