
  

 

    Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:34832/04.08.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        32η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 03.08.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 3η Αυγούστου  

2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 34251/29.07.2016 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 29-07-2016. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          «     « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.         Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                          «    « 

Ο Δ.Σ. κος Κάβουρας προσήλθε στο 14ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως            

                        ΑΠΟΦΑΣΗ –388– 

     Ο Δήμαρχος  κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την παροχή εξουσιοδότησης για κατάθεση αγωγής κατά της 

ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ και το δ.τ. 

“PROSRERO”. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 33816/27.07.2016 σχετικό έγγραφο της 

Νομικής Υποστήριξης του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Ιλίου κατ’ έτος τον μήνα Ιούνιο διοργανώνει πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και ειδικότερα τη λεγόμενη «Λευκή Νύχτα». Μεταξύ των σχημάτων που επελέγησαν για 

την συμμετοχή τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις ήταν και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ» και τον δ.τ. «PROSPERO με τη συμμετοχή του 

Θάνου Μικρούτσικου και Μίλτου Πασχαλίδη για τις 25 Ιουνίου 2016.  
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Πλην όμως μολονότι ο Δήμος Ιλίου είχε αναλάβει όλες τις σχετικές αποφάσεις για τη 

διενέργεια της εκδήλωσης αυτοί υπαναχώρησαν με αποτέλεσμα να βρεθεί στη δύσκολη θέση για την 

εξεύρεση άλλου καλλιτεχνικού σχήματος προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα της «Λευκής 

Νύχτα».  

Μετά ταύτα θα πρέπει να ασκηθεί κατά της πιο πάνω εταιρείας αγωγή σχετικά με την ζημία που 

υπέστη ο Δήμος από τη συμπεριφορά αυτή.  

Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρμοδία για την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης για τις παραπάνω 

ενέργειες κατ’ άρθρο 72 παρ. Ιστ του Ν. 3852/2010 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε όπως εξουσιοδοτηθεί ο δικηγόρος του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπος 

Μιχάλης (Α.Μ.Δ.Σ.Α.), να  ασκήσει ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων αγωγή κατά της εταιρείας με 

την επωνυμία επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ» και τον δ.τ. 

«PROSPERO» για την ζημία που υπέστη ο Δήμος Ιλίου από την άδικη και παράνομη συμπεριφορά 

της όπως πιο πάνω αναφέρεται.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

     Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 

Εξουσιοδοτεί το δικηγόρο του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπο Μιχάλη του Ευμορφοπούλου (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 

15830), να  ασκήσει ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων αγωγή κατά της εταιρείας με την 

επωνυμία επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ» και τον δ.τ. 

«PROSPERO» για την ζημία που υπέστη ο Δήμος Ιλίου από την άδικη και παράνομη 

συμπεριφορά της όπως πιο πάνω αναφέρεται. 

Ο Δ.Σ. κος Κάβουρας Κ. έδωσε αρνητική ψήφο. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν., 

Γκόγκος Κ., Γκόνης Χ., Κάβουρας Κ. 

  

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ     
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