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ΠΡΟΣ 
Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Οι µε αρ. πρωτ. 15058/13 & 18393/13 αιτήσεις της κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 

∆ΗΜΗΤΡΑΣ µε αρ.πρωτ. 11918/13 αίτηση της ενδιαφερόµενης 
                      2. Φωτογραφίες του οχήµατος 
                      3. Αντίγραφο προσφοράς αποκατάστασης βλάβης 
                      4. Τα µε αρ. 558, 557, 725/13 παραστατικά / ΠΑΥ της δαπάνης 
                      5. Το µε αρ.πρωτ. 20249/19.6.13 έγγραφό µας περί αναζήτησης απόψεων 

         6. Η µε αρ.πρωτ. 1464/21.05.13 αναφορά των Εθελοντικών ∆υνάµεων 
∆ασοπυρόσβεσης και διάσωσης 

          7. Το µε αρ. πρωτ. 20249/26-09-13 έγγραφο της Τ.Υ. 
          8. Την υπ’ αρ. 308 Οικονοµικής Επιτροπής 
           

 
 
 
 
ΘΕΜΑ:   Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε  κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ περί καταβολής 
αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη  το αυτοκίνητο της από πτώση κολώνας δηµοτικού 
φωτισµού- 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. Προκειµένου για µισθολογικές 
απαιτήσεις, κάθε µορφής,  περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι 
δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων  µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος 
συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νοµικό 
ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η ρύθµιση αυτή  ισχύει και 
όταν αποφασίζει, σχετικά, το δηµοτικό συµβούλιο, λόγω  υπέρβασης του 
αντικειµένου των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.  
 



 Στην προκειµένη περίπτωση, προκύπτουν τα ακόλουθα: 
Με τις  υπ΄αριθ.  15058/13 & 18393/13 αιτήσεις της η κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ζητά 
αποζηµίωση ποσού 1.993,19€ για τη ζηµιά που υπέστη το αυτοκίνητο της, µάρκας 
Nissan Almera µε αρ. κυκλ. ΖΥΒ-3489, από πτώση κολώνας δηµοτικού φωτισµού 
στις 19/05/13 και ώρα 08.00 π.µ. στην οδό Χίου 4, στα όρια της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ροδόπολης του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 33160/02-10-2013 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου ∆ιονύσου παρέχεται η σύµφωνη γνώµη σχετικά µε την καταβολή του 
ανωτέρω ποσού στην ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου.     
  
 
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). Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 3943/2011( ΦΕΚ 

Α’/66/ 31-03-11). 

− Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Οικονοµικών.  

− Τις µε αρ. πρωτ. 15058/13 & 18393/13 αιτήσεις της κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ.  

− Τις φωτογραφίες του οχήµατος. 

− Το αντίγραφο προσφοράς αποκατάστασης βλάβης. 

− Τα µε αρ. 558, 557, 725/13 παραστατικά / ΠΑΥ της δαπάνης. 

− Το µε αρ.πρωτ. 20249/19.6.13 έγγραφό µας περί αναζήτησης απόψεων. 

− Την µε αρ.πρωτ. 1464/21.05.13 αναφορά των Εθελοντικών ∆υνάµεων 

∆ασοπυρόσβεσης και διάσωσης. 

− Την αριθ. 33160/02-10-2013 γνωµοδότηση της νοµικής υπηρεσίας του 

∆ήµου.  

− Το µε αρ. πρωτ. 20249/26-09-13 έγγραφο της Τ.Υ. 

 



− το γεγονός ότι στην προκειµένη περίπτωση συντρέχουν οι πραγµατικοί και 

νοµικοί όροι για τη σύναψη του συµβιβασµού, σύµφωνα µε την γνωµοδότηση 

της Νοµικής Υπηρεσίας. 

 

− Την υπ’ αρ. 308 Οικονοµικής Επιτροπής 

 

 

Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για : 

 

1. Την καταβολή αποζηµιώσεως στην ζηµιωθείσα ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ του Ευαγγέλου µε Α∆Τ Φ356222/ΑΤ 
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ, κατοίκου Ροδόπολης, οδού Χίου 4, ύψους όση και η 
προκληθείσα σ’ αυτήν ζηµιά ποσού (1.993,19 ευρώ) µετά από την 
προσκόµιση των απαιτούµενων πρωτότυπων παραστατικών. 

 
2. Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης  ποσού 

1.993,19 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00.6492 µε την ονοµασία «∆ικαστικά έξοδα 
και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» 
(ΠΑΥ 681/17-10-2013).  

 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
 


