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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..20η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 26ης-6-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..287/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..20ης/26-6-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .26η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της 
οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 21771/22-6-
2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, 
∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων και λήψη 
σχετικής απόφασης».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού 
και λήψη σχετικής απόφασης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού 
Εργασίας»».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
Εξοπλισµού Κοινόχρηστων Χώρων»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας 
Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών  Έτους 2018»».  
� ΘΕΜΑ 5ο: «Αίτηση της κ. Κεµπερά Σταυρούλας περί καταβολής 

αποζηµίωσης για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση του σε 
λακκούβα επί του οδοστρώµατος». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
Ειδών Οδοσήµανσης»».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
Ασφάλτου»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
Σάκων Απορριµµάτων»».  
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
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2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3.Κριεµάδης Στέφανος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4. Τσούκας Παναγιώτης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Τσούκας Παναγιώτης προσήλθε µετά την ψήφιση του 1ου 
θέµατος της Η.∆. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..287/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Αίτηση της κ. Κεµπερά Σταυρούλας περί καταβολής 

αποζηµίωσης για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση του σε 
λακκούβα επί του οδοστρώµατος». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 

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. τις µε υπ' αριθµ. πρωτ. 12220/28-3-2018 και 16209/3-5-2018 αιτήσεις της 

κ. Κεµπερά Σταυρούλας µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά: 

1. φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας, 

2. φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας,  

3. φωτοαντίγραφο Άδειας Οδήγησης, 

4. Φωτοαντίγραφο Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, 

5. ∆ελτίο/ Απόδειξη Είσπραξης για κλήση της ΕΛΠΑ Οδικής Βοήθειας 

6. Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Οδικού Τροχαίου Ατυχήµατος Υλικών Ζηµών 

από το Α΄Τµήµα Τροχαίας Β.Α. Αττικής,  

7. Αντίγραφο Απόδειξης πληρωµής 230 ευρώ στην Εταιρεία Εµπορίας 
Ελαστικών «Κυρίλλος Λεύκοβιτς & ΣΙΑ Ο.Ε» 

8.  Αντίγραφο κίνησης του λογαριασµού τραπέζης EUROBANK της 
αιτούσας µε την κατάθεση του ποσού των 230 ευρώ στην Εταιρεία 
Εµπορίας Ελαστικών «Κυρίλλος Λεύκοβιτς & ΣΙΑ Ο.Ε» 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 18664/24-5-2018 έκθεση αυτοψίας της ∆/νση 

Περιβάλλοντος 

10. Αντίγραφα Φωτογραφιών µε το σηµείο της λακκούβας 

2.2. τη µε υπ’ αριθµ. πρωτ.19635/4-6-2018 Γνωµοδότηση της Νοµικής 

Υπηρεσίας 
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 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το 
αίτηµα αποζηµίωσης της κ. Κεµπερά Σταυρούλας για ποσό 230,00 ευρώ ύστερα 
από την µε αριθµ. πρωτ. 19635/4-6-2018 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
(σχετ. 2.2) στην οποία διατυπώνεται: “... Επί της προκείµενης περίπτωσης.... 
φρονούµε ότι συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού». 
Ωστόσο, σηµειώνεται πως «δεν φέρεται νόµιµη και αξιώσιµη η δαπάνη 
µεταφοράς του οχήµατος από την ΕΛΠΑ, καθώς το όχηµα φέρεται ασφαλισµένο 
για «φροντίδα και οδική βοήθεια οχήµατος». Κατά ακολουθία των παραπάνω 
«φρονούµε πως συντρέχει νόµιµη περίπτωση συµβιβασµού για την εν λόγω 
υπόθεση και λήψη αρµοδίως σχετικής απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή 
µερικής αποδοχής της αίτησης για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση 
δίκης, περί καταβολής της αιτουµένης δαπάνης της αντικατάστασης των 
ελαστικών ποσού 230 ευρώ, υπό την προϋπόθεση της προσκοµιδής, από την 
αιτούσα, του πρωτότυπου παραστατικού της δαπάνης κατά δε την πληρωµή να 
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους εξοφλήσεώς της από την εν λόγω 
αιτία». 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� τις µε υπ' αριθµ. πρωτ. 12220/28-3-2018 και 16209/3-5-2018 αιτήσεις 

της κ. Κεµπερά Σταυρούλας µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά 
� τη µε υπ’ αριθµ. πρωτ.19635/4-6-2018 Γνωµοδότηση της Νοµικής 

Υπηρεσίας 
� Το αριθ. 12740111999705 ασφαλιστήριο συµβόλαιο της εταιρείας 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ που αναφέρεται σε «φροντίδα και οδική βοήθεια 
ατυχήµατος». 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 Εγκρίνει το αίτηµα της κ. Κεµπερά Σταυρούλας περί καταβολής αποζηµίωσης 
για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση του σε λακκούβα επί του 
οδοστρώµατος και τον εξώδικο συµβιβασµό, περί καταβολής της αιτουµένης 
δαπάνης της αντικατάστασης των ελαστικών ποσού 320 ευρώ αναγνωρίζοντας 
ως αξιώσιµη και τη δαπάνη µεταφοράς του οχήµατος από την ΕΛΠΑ , υπό την 
προϋπόθεση της προσκοµιδής, από την αιτούσα, του πρωτότυπου 
παραστατικού των δαπανών κατά δε την πληρωµή να υποβληθεί υπεύθυνη 
δήλωση περί πλήρους εξοφλήσεώς της από την εν λόγω αιτία . 

 
 
 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. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στάικος Θεόδωρος 
5. Τσούκας Παναγιώτης. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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