
1 

 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 23/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την πρώτη (1η) Οκτωβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 19762/26-09-2013 πρόσκληση του Προέδρου, σύµφωνα 

µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 

Αντιπρόεδρος, 3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Μαρία Σαράντη, 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 6. 

Θωµάς Καπλάνης τακτικά µέλη Ο.Ε  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος:  έκτακτο  Εξώδικος συµβιβασµός του Προδρόµου Αστέριου του 

Κων/νου 
Αριθµός Απόφασης: 226 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε λόγω του κατεπείγοντος να συζητηθεί το 

θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και ανέφερε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 72 του ν. 3852/2010 είναι δυνατός ο εξώδικος συµβιβασµός, αιτήσεως 

αποζηµίωσης 900 ευρώ, από ζηµιά που υπέστη το υπ’ αριθ. ΝΖΑ 5541, λόγω πτώσης 

φωτοσωλήνα στη Γερακινή. 
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Προτείνεται ο καθορισµός αποζηµίωσης 600 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ως η επισυναπτόµενη 

προκοστολόγηση µε αναλυτικές εργασίες αποκατάστασης της ζηµιάς, εξειδικευµένου 

συνεργείου που επισυνάπτεται. 

Σύµφωνα µε την από 23/09/2013 γνωµοδότηση του νοµικού, επάγεται ότι είναι εφικτός ο 

εξώδικος συµβιβασµός στο ποσό των 600,00 για την βλάβη που προκλήθηκε στο εν λόγω 

αυτοκίνητο εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του ∆ήµου Πολυγύρου και η ανερχόµενη ζηµία 

ανταποκρίνεται στο ως άνω ποσό, όπως πιστοποιείται και από το 16.9.2013 έγγραφο του 

Τόλλιου ∆ηµήτριου, ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων. 

Τα µέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, έλαβαν υπόψη όλα τα 

έγγραφα και προηγήθηκε η από 23/09/2013 γνωµοδότηση του δικηγόρου κ. Κων/νου 

Ζούνη και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Αποδέχεται την αίτηση του αιτούντα για τον εξώδικο συµβιβασµό µε την καταβολή του 

ποσού των 600,00 € στον κ. Προδρόµου Αστέριο του Κων/νου, κάτοχο του αυτοκινήτου µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΝΖΑ 5541. 

2) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή κάθε αναγκαίου για την ολοκλήρωση των 

παραπάνω ενεργειών εγγράφου.  

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    226/2013 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  1η Οκτωβρίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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