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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 26ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 419/2009

                                                          ΘΕΜΑ
Λήψη απόφασης για επίλυση διαφοράς – εξώδικος
συμβιβασμός για υπόθεση αποζημίωσης υπέρ Γ.
ΚΥΡΚΟΥ

Σήμερα στις 15 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα,  ύστερα από την υπ’
αριθμ. 47673/09-10-2009 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους την  09-10-2009

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα  τρία (33) Μέλη.

                                                       Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος  κήρυξε
την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για
συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για επίλυση διαφοράς
– εξώδικος συμβιβασμός για υπόθεση αποζημίωσης υπέρ Γ. ΚΥΡΚΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 47966/13-10-2009 σχετικό έγγραφο της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Έχοντας υπόψη:
¨ Το άρθρο 93 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
¨ Τα άρθρα 104, 105 & 106 του Εισαγωγικού Νόμου και Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τα οποία

για πράξεις ή παραλήψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας
που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο φέρει ευθύνη και ενέχεται σε αποζημίωση. Η διάταξη
εφαρμόζεται και για την ευθύνη των δήμων & κοινοτήτων ή Ν.Π.Δ.Δ.

¨ Την με αρ. πρωτ. 44897/8-10-2008  αίτηση του κ. Γ. Κύρκου με την οποία ζητά αποζημίωση για
ζημιά που υπέστη το όχημά του (αρ. κυκλ. 5826 Ι.Χ.Ε. μάρκας BMW), στις 2-10-08 επί της
οδού Κλεισούρας (πλ. Δαβάκη) στο Ίλιον, όταν υπάλληλοι του Δήμου το μετακίνησαν διότι
εμπόδιζε την προετοιμασία προγραμματισμένης εκδήλωσης του Δήμου.

¨ Τα με αρ. πρωτ. 45818/29-09-09 και 47147/7-10-09 έγγραφα της Δημοτικής Αστυνομίας και της
υπηρεσίας Καθαριότητας με τα οποία διαπιστώνεται η υπαιτιότητα του Δήμου.

¨ Την με αρ. πρωτ. 45245/7-10-09 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας η οποία
τάσσεται υπέρ της καταβολής αποζημίωσης στον αιτούντα με το σκεπτικό ότι με δεδομένη την
υπαιτιότητα του Δήμου σε περίπτωση που ασκηθεί αγωγή θα αναγκαστούμε πέρα από το κόστος
της επισκευής να καταβάλουμε δικαστική δαπάνη, ηθική βλάβη, δαπάνη για αντικατάσταση
οχήματος και όλα αυτά με το νόμιμο τόκο.

¨ Την αριθμ. 141/3-9-09 απόδειξη επισκευή του οχήματος από τον αιτούντα ποσού 714,00 €
¨ Την Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται πίστωση ποσού

714,00 € για την καταβολή της αποζημίωσης στον αιτούντα και παραπέμπει το θέμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο για την επίλυση της διαφοράς με εξώδικο συμβιβασμό.
Παρακαλούμε να αποφασίσετε την επίλυση της διαφοράς με εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του

Δήμου Ιλίου και του κ. Γ. Κύρκου για καταβολή ποσού 714,00 € στον δεύτερο ως αποζημίωση για
τη ζημιά που υπέστη το με αρ. 5826 Ι.Χ.Ε. μάρκας BMW όχημά του με υπαιτιότητα του Δήμο.

Για τον λόγο αυτό θα συνταχθεί πρακτικό συμβιβασμού το οποίο θα υπογραφεί από τον
αιτούντα και ένα εξουσιοδοτημένο από εσάς, μέλος του Δ.Σ.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει την επίλυση της διαφοράς με εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του

κ. Γ. Κύρκου για καταβολή ποσού 714,00 € στον δεύτερο ως αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη
το με αρ. 5826 Ι.Χ.Ε. μάρκας BMW όχημά του με υπαιτιότητα του Δήμου.
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Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο κο Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη για την υπογραφή του
σχετικού πρακτικού συμβιβασμού.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


