
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                   Αγ. Στέφανος: 3/11/2016 
ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                                Αρ. Πρωτ.: 30811  
Ταχ. ∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Κουζινοπούλου 
Τηλέφωνο: 2132030645 
 
 

ΠΡΟΣ 
Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ:  

1. Η  µε αρ. πρωτ. 14502/29-5-2015 αίτηση 
2. Άδεια κυκλοφορίας  
3. Φωτογραφίες 
4. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 14502/10-9-2015 έγγραφο της δ/νσης Περιβάλλοντος. 
5. Η  µε αρ. πρωτ. 27363/28-9-2015 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
6. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 33537/27-11-2015 έγγραφο συνάφειας της δ/νσης Περιβάλλοντος. 
7. Η  µε αρ. πρωτ. 331/27-10-2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
8. Το υπ΄αριθ. 3559/1406/24-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  
9. Τα υπ΄αριθ. 661/4-11-2015, 3514/13-5-2015, 600/4-11-2015 και ΨΤ13005168 παραστατικά, 

ποσού 1.073,00ευρώ. 
10. Έγγραφο τροχαίας. 

 
                                                  
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του  ΠΙΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του λόγω πρόσκρουσης σε κοµµένο κορµό δένδρου. 
 
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. 331/27-10-2015  Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ΜΕΡΙΚΗ 
ΑΠΟ∆ΟΧΗ του µε αρ. πρωτ. 14502/29-5-2015 αιτήµατος του κ. ΠΙΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, αφού 
συντρέχει νόµιµη περίπτωση για τον εξώδικο συµβιβασµό, και την καταβολή του 50% της 
αιτούµενης δαπάνης (λόγω της συνυπαιτιότητας στη πρόκληση της ζηµιά), για ποσοστό 50% επί της 
συνολικής δαπάνης επισκευής του οχήµατος λόγω πρόσκρουσης σε (κοµµένο) κορµό δένδρου.  Ο 
ΠΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ στη συνέχεια κατέθεσε προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης η οποία 
απορρίφτηκε µε το υπ αριθ. 3559/1406/24-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  
 
 



 
 
 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
 

1. 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.  

2. Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
3. 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).  

4. Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών.  
5. Την  µε αρ. πρωτ. 14502/29-5-2015 αίτηση. 
6. Την άδεια κυκλοφορίας.  
7. Φωτογραφίες. 
8. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 14502/10-9-2015 έγγραφο της δ/νσης Περιβάλλοντος. 

Την  µε αρ. πρωτ. 27363/28-9-2015 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

9. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 33537/27-11-2015 έγγραφο συνάφειας της δ/νσης Περιβάλλοντος. 
10. Την  µε αρ. πρωτ. 331/27-10-2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
11. Το υπ΄αριθ. 3559/1406/24-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  
12. Τα υπ΄αριθ. 661/4-11-2015, 3514/13-5-2015, 600/4-11-2015 και ΨΤ13005168 παραστατικά, 

ποσού 1.073,00ευρώ. 
13. Έγγραφο τροχαίας. 

 
 
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της παραπάνω 
δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης  ποσού 536,50 € σε βάρος του ΚΑ 00.6492 µε την ονοµασία 
«∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» 
(ΠΑΥ 856/2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
 
 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 
 

 

 

 ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ. Δημάρχου 

2. Γεν. Γραμματέας 

3. Λογιστήριο 

 


