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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 24699/24-05-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    16η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 21-05-2012 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 21η Μαΐου 2012, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 23425/17-05-2012 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 17-05-2012 
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 
1.  ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.        Μέλος   της Ο.Ε. 
2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «  « 
3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.     «  « 
4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ            «  « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
2. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.         Μέλος   της Ο.Ε. 
3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.      «            « 
4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    «  « 
        

ΑΠΟΦΑΣΗ –167  
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 8ο  

θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον Πέτρο 
Αμπατζή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 168/2012 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 22351/14-05-2012 έγγραφο του Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται: 

«Με την υπ’ αρ. 168/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, ο Δήμος μας υποχρεώνεται να 
καταβάλλει στον Πέτρο Αμπατζή το ποσό των (1.887,67) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της 
αγωγής (15.11.2010). Το εν λόγω ποσό αφορά τη καταβολή αποζημίωσης λόγω ζημίας που υπέστη το  
όχημά του στη διασταύρωση των οδών Κάστορος και Πολυφήμου που οφείλεται στην αποκλειστική 
υπαιτιότητά μας να προβούμε στη κοπή δένδρου  έμπροσθεν πινακίδας STOP. 

Ο Δήμος Ιλίου με την υπ’ αρ. 251/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδέχθηκε να 
καταβάλλει το πιο πάνω ποσό, πλην όμως το χρηματικό ένταλμα δεν εγκρίθηκε από την Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και για το λόγο αυτό ο ενδιαφερόμενος κατέφυγε στα Δικαστήρια.  

Εν προκειμένω η άσκηση εφέσεως κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου είναι άνευ 
αντικειμένου αφενός μεν γιατί ο Δήμος Ιλίου έχει ήδη αποδεχθεί να καταβάλλει το ποσό των (1.887, 67) 
ευρώ, αφετέρου ο αιτών έχει περιοριστεί να ζητήσει μόνο όσα κατέβαλε για την αποκατάσταση της 
ζημίας παραιτούμενος από κάθε άλλο κονδύλι αποζημίωσης.  

Όσο αφορά την με αρ. 2008681/839/0022/94 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί 
εξαντλήσεως ασκήσεως των ενδίκων μέσων, αύτη έχει να κάνει με τη καταβολή διαφόρων χρηματικών 
ποσών λόγω διαφοράς αποδοχών των υπαλλήλων και ουδεμία σχέση έχει εν προκειμένω. 

Επομένως, με αυτά τα δεδομένα, έχω την άποψη ότι η Επιτροπή Σας θα πρέπει να οδηγηθεί σε 
απόφαση καταβολής της αποζημίωσης ποσού (1.887,67) ευρώ  στον Πέτρο Αμπατζή.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή 

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
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 Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης ποσού 1.887,67 € στον κ. Αμπατζή Πέτρο, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 168/2012 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου. 

 Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου, 
οικονομικού έτους 

2012 στον Κ.Α. 00.6492. 
 

 
 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
 Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                   Τα Μέλη 

           Γκιώνης Ι., Φεγγερός Β.,     
Θεοδωρακόπουλος Γ., Πετρόπουλος Χ.  

                
ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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