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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..13η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 11ης-6-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..167/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..11ης/6/2013.. της ..13ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 11η Ιουνίου 2013.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 18672/7-6-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  του µειοδότη  για την 
εκτέλεση  του έργου: «ανάπλαση κόµβου επί των οδών Κοραή-Καϊρη-Κυδωνιών µε τη 
δηµιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιµότητας»». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ∆απάνης–∆ιάθεση πίστωσης ύψους 157.667,12€ (συµπ. Φ.Π.Α. 
23%) για το έργο µε τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
(ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 5.000 € µε Φ.Π.Α. για 
έξοδα δικαστικού επιµελητή για επιδόσεις Αιτήσεων ∆ιόρθωσης (άρθρου 6 Ν. 308/95)/ 
Ενστάσεων άρθρου 7 ν. 2308/95) στην διαδικασία Κτηµατολογίου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 64.628,56€ για το έργο: 
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ∆.Κ. ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ»». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής Προµήθειας Υλικών και Εργασιών, ∆απάνης 
και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση την Αποκατάσταση της Βλάβης του 
Αντλητικού Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σταµάτας µε τη ∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Κιβωτιδίων και 
Οστεοφυλακίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο:. «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση 
σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. 1026 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 16892/29.5.2013 για 
την Αποκατάσταση της Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Booster στο 
Αντλιοστάσιο Πηγάδας της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης µε τη ∆ιαδικασία του 
Κατεπείγοντος». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Ασφάλτου» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
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� ΘΕΜΑ 10ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΜΑΡΑΣΛΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
περί καταβολής αποζηµίωσης ποσού -220- ευρώ για ζηµία που υπέστησαν τα  
ελαστικά του αυτ/του της από πτώση επί  λακκούβας στο οδόστρωµα.» 

ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ   περί 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού -330- ευρώ για ζηµία που υπέστησαν τα  ελαστικά του 
αυτ/του της από πτώση επί  λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος δηµότη κ. TΣΙΟΥΝΤΣΙΟΥΡΑ 
ΟΡΕΣΤΗ  περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό του». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ περί 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού -232,11- ευρώ για ζηµία που υπέστη το κάτω µέρος 
του ∆ΧΕ  αυτ/του (ταξί)  από πτώση επί  λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ  14ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   
του  ∆ήµου  ο.ε.  2013». 
ΘΕΜΑ  15ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   
του  ∆ήµου  ο.ε.  2013 για την πληρωµή επιβληθέντος προστίµου από την Επιθεώρηση 
Εργασίας». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε γιατρό εργασίας» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου  Α΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2013». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε κ ΞΕΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ο οποίος 
υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του από πρόπτωση σ’ αυτό κάδου σκουπιδιών. – Έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (Κρητικού Παρασκευή)». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης  λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 21ο: «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». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
«Απολυµαντικού µέσου νερού»». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη παροχή  
«Υπηρεσιών ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης» 
και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.        1. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας    
2. Κοντάκης Κυριάκος     2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
3. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος     3. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Χιώτης Ηρακλής 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
6. Μπούσµπουρας Αθανάσιος    
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κυριακούλη Ελευθερία, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..167/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΜΑΡΑΣΛΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

περί καταβολής αποζηµίωσης ποσού -220- ευρώ για ζηµία που υπέστησαν τα  
ελαστικά του αυτ/του της από πτώση επί  λακκούβας στο οδόστρωµα.» 

 
 

ΣΧΕΤ: 1. Η µε αρ.πρωτ. 15023/20.5.13   αίτηση της ενδιαφερόµενης  

          2. το µε αρ.πρωτ. 15740/22.5.13 έγγραφό µας αναζήτησης απόψεων  

          3. το µε αρ.πρωτ. 16103/∆.Α259/24.5.13 απαντητικό έγγραφο της   

              ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε συνηµµένο φωτογραφικό υλικό  

          4. αντίγραφο της µε αρ. 3484/16.5.13 απόδειξης δαπάνης  

  

            

ΑΙΤΗΜΑ:  Με την υπο σχετικό (1) αίτηση ζητείται η εκ µέρους του ∆ήµου  αποκατάσταση 

της ζηµίας που υπέστει το αυτ/το της αιτούσας απο πτώση σε λακούβα που συνέβη -κατ' 

εκτίµηση της αίτησης σε συνδυασµό µε την απόδειξη δαπάνης- στις 16.5.13  επι της οδού 

25ης Μαρτίου στη ∆ροσιά,  προβάλλοντας  ευθύνη του ∆ήµου στη πρόκληση της ζηµίας της,  

επειδή  δεν προέβη στην αποκατάσταση του οδοστρώµατος αν και η συντήρησή του  ανήκει 

στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.   Η ζηµιά αφορά στην καταστροφή των δύο µπροστινών 

ελαστικών  του αυτ/του της, η δε αιτούµενη δαπάνη της για την αντικατάστασή τους ανήλθε 

στο ποσό των 220€ προς απόδειξη της οποίας  προσάγει το  υπο σχετ. (4) παραστατικό-

απόδειξη του συνεργείου  

 

Α.   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :      ∆ηµοτικοί ή κοινοτικοί οδοί είναι αυτοί που 

εξυπηρετούν τις πάσης φύσεως ανάγκες ενός ∆ήµου ή µιας Κοινότητας εντός των 

διοικητικών τους ορίων. (άρθρο 4 Ν.3155/1955)1   

      Εξάλλου στο αρ. 75 παρ. 1 του ∆ΚΚ (ν. 3463/2006) ορίζεται ότι «οι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές 

αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις…». Στην αρµοδιότητα των ∆ήµων 

εµπίπτει  σύµφωνα µε την παρ. γ4 του αρ. 75 Κ∆Κ  «η ρύθµιση  της κυκλοφορίας, ο 

                                                 
1  (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆. 25/28.11.1929 Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειµένων διατάξεων: «1. ∆ηµοτικαί 

ή κοινοτικαί οδοί εισίν αι ενούσαι χωρία του αυτού δήµου ή κοινότητος προς άλληλα ή προς χωρία οµόρων δήµων ή κοινοτήτων ή προς εθνικάς ή 

επαρχιακάς οδούς. 2. Αι οδοί αι άγουσαι από χωρίων προς κτηµατικάς αυτών περιφερείας εισίν οδοί αγροτικαί».) 
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καθορισµός πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η 

αποµάκρυνσης  εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και γενικότερα η λήψη µέτρων για την 

αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τη κείµενη 

νοµοθεσία», επίσης κατά τη παρ. γ 11 του ιδίου άρθρου   «η µέριµνα και λήψη µέτρων για 

τη προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήµανσης των 

εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που 

εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δηµοτικού ή κοινοτικού 

δικτύου….», κατά δε τη παρ. γ13 στην αρµοδιότητα των ∆ήµων ανήκει «η µέριµνα και η 

λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους».  

      Περαιτέρω σύµφωνα  µε τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 3 του Ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής 

και συντηρήσεως οδών» (ΦΕΚ Α’63) «Αι ∆ηµοτικαί και Κοινοτικοί Οδοί 

κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται υπο των οικείων ∆ήµων και 

Κοινοτήτων…»  

      O  Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ Α΄, 114), ορίζει στο άρθρο 75 ότι: «Ι. Οι δηµοτικές … αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν 

όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε 

στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της 

ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων … αφορούν, κυρίως, τους 

τοµείς: α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 1) … 7) Ο σχεδιασµός, η 

κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη της τοπικής 

οικονοµίας, όπως έργων οδοποιίας …», στο άρθρο 103 ότι: «1…2. Η δηµαρχιακή 

επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α)…β)…γ)…δ)…ε)…στ)…ζ)…η) αποφασίζει για το 

δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται στο δικαστικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή 

την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 

€)…..3. Για τις περιπτώσεις στ΄, ζ΄, και η΄ της προηγούµενης παραγράφου η απόφαση 

λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται την 

ακυρότητα της σχετικής απόφασης…».  

       Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «1. Η Οικονοµική Επιτροπή [που αντικατέστησε την ∆ηµαρχιακή 

Επιτροπή] είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου 

και  έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α)…β)…γ)…δ)…ε)…στ)…ζ)…η) …θ)…ι)…ια)…ιβ)…ιγ)…ιδ) 
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«αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και  για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,    2. 

Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση 

λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδό-τηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται 

ακυρότητα της σχετικής απόφασης. …..» 

       Κατά το αρ. 82παρ. α Ν. 3852/10  «Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος  

µεριµνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της 

τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την 

τεχνική υπηρεσία δια του αρµόδιου αντιδηµάρχου, σχετικό υπόµνηµα όπου αναγράφεται το 

είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές», 

Από τις ανωτέρω διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06) συνδυαστικά µε τις νέες  του 

‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ’ (Ν.3852/10). προκύπτει ότι οι δήµοι και οι κοινότητες µπορούν να 

καταρτίζουν για όσα θέµατα δεν εξέρχονται από τη δυνατότητά τους αυτή, εξώδικο ή 

δικαστικό συµβιβασµό που γίνεται κατά τον διαγραφόµενο από την ως άνω διάταξη τρόπο µε 

τις εντεύθεν ουσιαστικές και δικονοµικές συνέπειες.  

Εφόσον, λοιπόν, συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού, ήτοι:α) 

παράνοµη πράξη ή παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργάνων του δήµου - 

όπως παράλειψη συντήρησης των οδών κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 75 περ. Ι 7 

του ∆.Κ.Κ. που δεν έχει τεθεί µόνο χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, αλλά και για την 

εξυπηρέτηση των πολιτών (πρβλ. απόφ. ΣτΕ 740/2001) - η οποία δηµιουργεί αντικειµενική 

ευθύνη του δήµου κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισ.ΝΑΚ, β) 

αποδεικνύεται η ύπαρξη ζηµίας, η έκταση αυτής, καθώς και οι συνθήκες πρόκλησης, οι οποίες 

πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο αξιόπιστο και να αποδεικνύονται µε την προσκόµιση 

των απαραίτητων παραστατικών στοιχείων και γ) αιτιώδης σύνδεσµος, η ύπαρξη του οποίου 

να προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο, µεταξύ της πράξης ή παράλειψης και της επελθούσας 

ζηµίας, υπό την έννοια ότι η φερόµενη ως ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη συνήθη 

πορεία των πραγµάτων µπορεί να επιφέρει το ζηµιογόνο αποτέλεσµα,  

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
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Στην εξεταζόµενη περίπτωση φρονούµε ότι συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι το 

συµβιβασµού αφού υφίσταται α) παράνοµη πράξη ή παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης 

ενέργειας των οργάνων του δήµου - όπως παράλειψη συντήρησης των οδών κατά παράβαση 

της διάταξης του άρθρου 75 περ. Ι 7 του ∆ΚΚ. β) αποδεικνύεται κατά τρόπο αξιόπιστο από 

τα προσκοµισθέντα  έγγραφα και συγκεκριµένα το έγγραφο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  

(σχετ. 3 ) και το προσκοµιζόµενο παραστατικό δαπάνης (σχετ. 4 )  η ύπαρξη ζηµίας δηλ η 

βλάβη των δύο ελαστικών   ενω απο τα ιδια έγγραφα αποδεικνύεται η ύπαρξη λακούβων   και 

γ) επιβεβαιώνεται  από τα προαναφερόµενα  έγγραφα  , κατά τρόπο αντικειµενικό και 

αδιαµφισβήτητο ο αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ζηµιογόνας πράξης ή 

παράλειψης και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος, καθόσον από τα βεβαιωθέντα πραγµατικά 

περιστατικά σε συνδυασµό µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας  η φερόµενη ως ζηµιογόνα 

πράξη ή παράλειψη ήταν ικανή, από µόνη της, χωρίς την συνδροµή άλλων παραγόντων, να 

επιφέρει την συγκεκριµένη ζηµία.  

 

Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω και σύµφωνα µε τις αρχές τις χρηστής διοίκησης που 

επιβάλλουν τη υπεύθυνη στάση της ∆ιοίκησης και την αποφυγή υποβολής του ∆ηµότη σε 

χρονοβόρα δικαστική ταλαιπωρία και έξοδα αλλά και προς αποφυγή (βεβαίας) δικαστικής 

υποχρέωσης του ∆ήµου στη καταβολή αυξηµένης  δαπάνης προς αποζηµίωση, φρονούµε πως  

συντρέχει νόµιµη περίπτωση συµβιβασµού για την εν λόγω υπόθεση και λήψη αρµοδίως 

σχετικής απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή  για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την 

κατάργηση δίκης, περι καταβολής της αιτουµένης δαπάνης αποκατάστασης των δύο 

ελαστικών η οποία θα διενεργηθεί προς την ιδιοκτητρια του αυτ/του που αναγράφεται στην 

άδεια κυκλοφορίας ή στην αιτούσα µε την προσκοµιδή σχετικής εξουσιοδότησης.   

Σηµειώνεται πως η Ταµειακή υπηρεσία κατά την πληρωµή των σχετικών δαπανών απο 

συναφείς περιπτώσεις ορθό είναι να αναζητά απο τον/την ενδιαφερόµενο υπεύθυνη δήλωση 

οτι “η πληρωµή αυτή αποτελεί πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της ζηµιάς απο την 

συγκεκριµένη αιτία ” δήλωση που δύναται να αναγραφεί και υπογραφεί στο παραστατικό 

εξόφλησης. 

 
  

   Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Καταψηφίζω την εισήγηση 
διότι, όπως κατ΄ επανάληψη έχω καταγγείλει, η σύνθεση – στελέχωση της Ο.Ε.  είναι 
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παράνοµη, µε συνέπεια όλες οι αποφάσεις που αυτή λαµβάνει να είναι επίσης 
παράνοµες».  
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδη για τους λόγους που ανέφερε στην 

τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

 Ότι συντρέχει νόµιµη περίπτωση εξώδικου συµβιβασµού µε την κ. ΜΑΡΑΣΛΙ∆Η 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ περί καταβολής αποζηµίωσης ποσού -220- ευρώ για ζηµία που υπέστησαν 
τα  ελαστικά του αυτ/του της από πτώση επί  λακκούβας στο οδόστρωµα. 
 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1.  Κοντάκης Κυριάκος 
2. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
5. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
-Νοµική Υπηρεσία. 


