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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 20ης-7-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..226/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..112ης/20-7-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..20η Ιουλίου 2015.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..14:00.. 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.  ..20879/16-7-2015.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, 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 ΕΗ∆: «Τροποποίηση όρου Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών ως προς το ύψος της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Επισκευή της Βλάβης 
Αντλητικού Πιεστικού Συγκροτήµατος στην Οδό Λυκαβηττού της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Αίτηµα της κας Σπανοπούλου Μαρίνας για αποζηµίωση από πτώση 
δένδρου στο αυτοκίνητό της». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4321/15 
“Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας” (ΦΕΚ 32/21.03.15 τεύχος Α')». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη προµήθεια 
εξοπλισµού βρεφονηπιακού σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102 και β) των 
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
διαγωνισµού.». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων 
Αποκοµιδής- Κοπή Ψηλών ∆ένδρων – Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)», 
εκδίκαση ενστάσεων και λήψη σχετικής απόφασης»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο2 για την «Προµήθεια Γραφικής ύλης – 
µικροαντικειµένων Γραφείου - Φωτοτυπικού χαρτιού & εντύπων» και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Επικαιροποίηση απόφασης ορισµού δικηγόρου (εξωτερικού συνεργάτη)». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΙΩΑΝΝΗ ΝΤΑΛΑΚΑ  του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ,  ο οποίος υπέστει ζηµιά στη ζάντα και στο ελαστικό του αυτ/του του 
από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα  – Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης». 
� ΘΕΜΑ 9ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

του ΧΡΗΣΤΟΥ,  ο οποίος υπέστει ζηµιά στα  ελαστικά του αυτ/του του από 
πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα  – Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης». 

ΘΕΜΑ 10ο: «3η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισµός όρων διακήρυξης και 
έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2015 
για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 145.000,00 € για το 
έτος 2015 για το έργο: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. 
∆ιονύσου»   
Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου: «Τοπικές επεµβάσεις 
για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Στάικος Θεόδωρος    2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
6. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 226/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 9ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

του ΧΡΗΣΤΟΥ,  ο οποίος υπέστει ζηµιά στα  ελαστικά του αυτ/του του από 
πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα  – Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 
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.  
 
 Στην προκειµένη περίπτωση, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Με την υπ΄ αρ. πρωτ. 2241/27-1-2015 αίτηση του ο Παπαδόπουλος Βασίλειος  
ζητεί αποζηµίωση για τη ζηµιά που υπέστη στα ελαστικά του αυτ/του του από πτώση 
σε λακκούβα στην οδό Μαγνησίας 17 στη ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιονύσου. Η ∆/νση 
Περιβάλλοντος  µε το υπ΄αριθ. 2241/18-6-2015 έγγραφό της αναφέρει ότι διενήργησε 
αυτοψία στην εν λόγω θέση και διαπίστωσε την ύπαρξη φθοράς στο οδόστρωµα 
(λακκούβες) που θα µπορούσε να προκαλέσει υλικές ζηµιές σε ελαστικά αυτ/του.  
Στην  υπ΄αριθ. πρωτ. 18613/29-6-2015 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του 
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∆ήµου αναφέρεται ότι συντρέχει νόµιµη περίπτωση συµβιβασµού για την εν λόγω 
υπόθεση και λήψη αρµοδίως σχετικής απόφασης από την Ο.Ε. για τον εξώδικο 
συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης περί καταβολής της αιτούµενης δαπάνης, 
συνολικού ποσού 270,00 ευρώ.   
  
 
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).  

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

− Την   µε αρ. πρωτ. 2241/27-1-2015 αίτηση του Παπαδόπουλου Βασίλειου. 
− Το υπ΄αριθ. πρωτ. 19549/6-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος.  
− Το υπ΄αριθ. πρωτ. 2241/18-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος.  
− Το δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος. 
− Την από 21/01/2015 ΑΛΠ του Ν.ΜΑΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εµπορία 

Ελαστικών),ποσού 270,00 €. 
− Την  µε αρ. πρωτ. 18613/29-6-2015 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου 

του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

 
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για : 
 

1. Τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης περί καταβολής της 
αιτούµενης δαπάνης, ποσού  270,00 €. 
  

2. Την καταβολή αποζηµιώσεως στον κ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ύψους 
όση και η προκληθείσα σ’ αυτόν ζηµιά ποσού (270,00€). 

 
3. Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης  ποσού 270,00 

€ σε βάρος του ΚΑ 00.6492 µε την ονοµασία «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» (ΠΑΥ 
561/2015).  

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

              αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
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� 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).  
� Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Οικονοµικών.  
� Την   µε αρ. πρωτ. 2241/27-1-2015 αίτηση του Παπαδόπουλου Βασίλειου. 
� Το υπ΄αριθ. πρωτ. 19549/6-7-2015 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος.  
� Το υπ΄αριθ. πρωτ. 2241/18-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος.  
� Το δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος. 
� Την από 21/01/2015 ΑΛΠ του Ν.ΜΑΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εµπορία 

Ελαστικών),ποσού 270,00 €. 
� Την  µε αρ. πρωτ. 18613/29-6-2015 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του 

∆ήµου ∆ιονύσου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τον εξώδικο συµβιβασµό περί καταβολής της αιτούµενης δαπάνης, 
ποσού  270,00 €, µε τον κ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ο 
οποίος υπέστη ζηµιά στα ελαστικά του αυτ/του του από πτώση σε λακκούβα 
στο οδόστρωµα. 
 

2. Εγκρίνει την καταβολή αποζηµιώσεως στον κ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 
ύψους όση και η προκληθείσα σ’ αυτόν ζηµιά ποσού (€270,00). 

 
3. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού €270,00 σε βάρος του ΚΑ 

00.6492 µε την ονοµασία «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων». 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

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

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Στάϊκος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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