
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                           Αγ. Στέφανος: 4-10-2017 

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 31161 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 

Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  

1. Η  με αρ. πρωτ. 4891/20-2-2017 αίτηση  του  ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΜΑΛΗ. 

2. Το από 18/2/2017 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών. 

3. Φωτοτυπία άδεια κυκλοφορίας οχήματος. 

4. Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

5. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 6292/6-3-2017 έκθεση αυτοψίας της δ/νσης Περιβάλλοντος. 

6. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 30766/2-10-2017 έγγραφο της δ/νσης Περιβάλλοντος. 

7. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 30767/2-10-2017 έγγραφο συνάφειας της δ/νσης Περιβάλλοντος. 

8. Η  με αρ. πρωτ. 7588/17-3-2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Διονύσου. 

9. Η  με αρ. πρωτ. 195/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

10. Το υπ΄αριθ. 62838/23205/11-9-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

11.  Το υπ΄αριθ. 1117/20-2-2017 παραστατικό, ποσού 90,50 ευρώ. 

 

                                                  

 

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζημίωση του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΜΑΛΗ για ζημιά  

που υπέστη το ψυγείο του αυτ/του του  από μεταλλική βέργα πακτωμένη στο οδόστρωμα. 

 

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.  

 

Με την υπ΄ αρ. πρωτ. 195/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 4891/20-2-2017 αίτηση  του  

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΜΑΛΗ, αφού συντρέχει νόμιμη περίπτωση για τον εξώδικο συμβιβασμό και την καταβολή της 

αιτούμενης δαπάνης ύψους 90,50 ευρώ. Με την αριθ. πρωτ. 62838/23205/11-9-2017 αποφ. του Γ.Γ.  της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης εγκρίθηκε η νομιμότητα της 195/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 



 

1. Την υπ΄αριθ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ( ΑΔΑ:7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση Δημάρχου 

Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου". 

2. Το άρθρο 72 παρ.1 περ. δ  του Ν.3852/2010, "Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες" στο οποίο 

αναφέρεται ότι η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 

των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις 

περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και 

εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016. 

4. Το άρθρο 66 του  Ν.4270/14 "Ανάληψη υποχρεώσεων" 

5. Την  με αρ. πρωτ. 4891/20-2-2017 αίτηση  του  ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΜΑΛΗ. 

6. Το από 18/2/2017 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών. 

7. Φωτοτυπία άδεια κυκλοφορίας οχήματος. 

8. Φωτοτυπία ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

9. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 6292/6-3-2017 έκθεση αυτοψίας της δ/νσης Περιβάλλοντος. 

10. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 30766/2-10-2017 έγγραφο της δ/νσης Περιβάλλοντος. 

11. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 30767/2-10-2017 έγγραφο συνάφειας της δ/νσης Περιβάλλοντος. 

12. Την με αρ. πρωτ. 7588/17-3-2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Διονύσου. 

13. Την  με αρ. πρωτ. 195/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

14. Το υπ΄αριθ. 62838/23205/11-9-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

15.  Το υπ΄αριθ. 1117/20-2-2017 παραστατικό, ποσού 90,50 ευρώ. 

 

 

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της παραπάνω δαπάνης και 

τη διάθεση πίστωσης  ποσού 90,50 € σε βάρος του ΚΑ 00.6492 με την ονομασία « Δικαστικά έξοδα και 

έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ  

 

 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ. Δημάρχου 

2. Λογιστήριο 


