
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             Αγ. Στέφανος:  

         ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                         Αρ. Πρωτ.:   
Ταχ. ∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Κουζινοπούλου 
Τηλέφωνο: 2132030600 
FAX: 210 8141421 
 

 
 

ΠΡΟΣ 
Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Η µε αρ. πρωτ. 11973/18-4-2013 αίτηση της ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ. 

                2. Το υπ΄αριθ. 12141/19-4-2013 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας. 
3. Το µε αρ. πρωτ. 12856/25-4-2013 έγγραφο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

                4. Η µε αρ. πρωτ. 13118/29-4-2013 Εισήγηση/Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου                      
του ∆ήµου ∆ιονύσου.           

5. ∆ελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος υλικών ζηµιών. 
6. Η υπ΄αριθ. 117/17-5-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

                7. Η υπ΄αριθ. 2846/27-4-2013 απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ποσού 50,00 € 
                8. Η υπ΄αριθ. 1236/27-4-2013 απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ποσού 120,00 € 
                  9. Η άδεια κυκλοφορίας. 
 
  
 
                                                  
 
 
ΘΕΜΑ:   Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε κα ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ η οποία υπέστη                  

ζηµιά στο ελαστικό του αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα – Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης.  

 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή ….  ιδ), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό 
και τον εξώδικο συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού των τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την 
κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.2 Ν.3852/2010 η απόφαση αυτή λαµβάνεται ύστερα από 
γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα  της σχετικής απόφασης.  
 
 Στην προκειµένη περίπτωση, προκύπτουν τα ακόλουθα: 
Με την υπ΄αριθ. 11973/18-4-2013 αίτησή της η κα ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ ζητεί αποζηµίωση για τη ζηµιά 
που υπέστη το ελαστικό του αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα στην οδό Ιωαννίδου 10 στη 
∆ηµοτική Κοινότητα  Αγίου Στεφάνου σύµφωνα µε το δελτίο συµβάντων της τροχαίας. Η ∆ηµοτική 
Αστυνοµία µε το υπ΄αριθ. 12856/25-4-2013 έγγραφό της επιβεβαιώνει την ύπαρξη λακκούβας στην 
συγκεκριµένη οδό. Ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την υπ΄αριθ. πρωτ. 13118/29-4-2013 
Γνωµοδότηση εισηγήθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή για την εν λόγω υπόθεση  για λήψη αρµοδίως 
σχετικής απόφασης για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης, περί καταβολής της αιτούµενης 
δαπάνης. Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ΄αριθ. 117/17-5-2013 Απόφαση Ο.Ε.  αποφάσισε ότι 
συντρέχει νόµιµη περίπτωση συµβιβασµού µε την αιτούσα. Στη συνέχεια η κα ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ 
προσκόµισε στο λογιστήριο του ∆ήµου τα πρωτότυπα παραστατικά, συνολικού ποσού 170,00 € καθώς 
και την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος.       
  



 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
 
− το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ και την παρ. 2 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 

του άρθρου 6 του Ν.4071/2012.  

− Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

− Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και 
Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010).  
 

− Τα παραπάνω σχετικά  
 

 

 

Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για : 

 

1. Την καταβολή αποζηµιώσεως στην ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου, κα ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ, 
ποσού (170,00 ευρώ). 

 
2. Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης  ποσού 170,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6492 µε την ονοµασία «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συµβιβαστικών πράξεων» (ΠΑΥ  527/2013).  

 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 


