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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Θέµα: Αίτηµα του κ. Νικ. Γεωργακόπουλου, ως νόµιµου εκπροσώπου της A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε. 
περί καταβολής αποζηµίωσης για δαπάνη επίστρωσης ανοίγµατος στην ιδιοκτησία της από 
συνεργείο του τµήµατος ύδρευσης του ∆ήµου. 
Σύµφωνα µε: 
1. Με το άρθρο 72 παρ. Ιδ του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή “αποφασίζει για το δικαστικό 
συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού των 
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ......”. 
2. τα παρακάτω έγγραφα κι αλληλογραφία: 

2.1. την υπ' αριθµ. πρωτ. 34932/14-12-16 αίτηση της A&G PAPER Α.Ε.Β.Ε.δια του νόµιµου 
εκπροσώπου κ. Νικ. Γεωργακόπουλου µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά: (1.αντίγραφο του 
παραστατικού της δαπάνης από την “ΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑ) 2.το µε αρ. πρωτ. 6336/6-3-2017 έγγραφο µε θέµα: “Απόψεις Υπηρεσίας Ύδρευσης, ∆/νσης 
Περιβάλλοντος”). 
2.2. την µε αριθµ. πρωτ.7586/17-3-17 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα αποζηµίωσης της  A & 
G PAPER Α.Ε.Β.Ε. δια του εκπροσώπου της κ. Γεωργοκάπουλου Νικόλαου για ποσό 350 ευρώ και Φ.Π.Α. 
24% ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 7586/17-3-17 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας (σχετ. 2.2) 
στην οποία διατυπώνεται: “... Επί της προκείµενης περίπτωσης.... φρονούµε ότι συντρέχει νόµιµη 
περίπτωση αποδοχής του αιτήµατος και λήψης σχετικής απόφασης περί εξώδικου συµβιβασµού 
καθώς έτσι αφενός υπηρετείται η χρηστή διοίκηση δια της µη υποβολής της ενδιαφερόµενης σε δικαστική 
ταλαιπωρία και αφετέρου αποφεύγεται η περιέλευση του ∆ήµου στην καταβολή µεγαλύτερων ποσών λόγω 
της ζηµιάς (δικαστική δαπάνη, έξοδα, τόκοι κλπ). Σηµειώνεται ότι για την πληρωµή της δαπάνης 
επιβάλλεται η προηγούµενη αναζήτηση από την ενδιαφερόµενη και προσκοµιδή από αυτήν α) του 
πρωτότυπου παραστατικού της δαπάνης, β) πρακτικού/εξουσιοδότησης του νόµιµου εκπροσώπου για την 
αποδοχή & λήψη της αποζηµίωσης και γ) η προηγούµενη δήλωση της ενδιαφερόµενης ότι η αποζηµίωσή 
της εξαντλείται στο αναζητούµενο ποσό και ότι δεν διατηρεί καµία άλλη απαίτηση έναντι του ∆ήµου από 
την προκείµενη αιτία”.  
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