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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..23η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 11ης-11-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..353/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..23η/11-11-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..11η Νοεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Παρασκευή.. 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.  ..31104/7-11-2016.. 
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 στο 
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης για την πραγµατοποίηση της 
δηµόσιας   σύµβασης ΄΄Παροχή υπηρεσιών για την διαδικασία κατάρτισης των 
δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4389/2016΄΄». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Αίτηµα της κ. ∆ήµητρας Κουβέλη  για καταβολή αποζηµίωσης λόγω 
ζηµιάς των ελαστικών του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα του 
οδοστρώµατος». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Αίτηµα του κ. Κριεµάδη  Σταµατίου για καταβολή αποζηµίωσης για ζηµιά 
του ελαστικού του ΙΧΕ αυτ/του του από πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Αίτηµα του κ. Κεράτσα Ιωάννη περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά 
(2) δύο ελαστικών του Ι.Χ.Ε. αυτο/του του από πτώση σε κανάλι οµβρίων στο 
οδόστρωµα». 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Αίτηµα της κ. Σφήνα Σουλτάνας για καταβολή αποζηµίωσης λόγω 

ζηµιάς των ελαστικών του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα του 
οδοστρώµατος». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 85.760,23 ευρώ για το 
έργο: «Ανακατασκευή- Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 303.328,59 € για το 
έργο: «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΦΙΛΟΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩΣ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά της από εκτελούµενες 
εργασίες εργαζοµένου µε χλοοκοπτικό». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του  
ΠΙΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του λόγω πρόσκρουσης σε 
κοµµένο κορµό δένδρου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 45,46€  για την 
‘συνδροµή πολεοδοµικής νοµοθεσίας’». 

 
 

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Κριεµάδης Στέφανος 
 

 Ο ∆Σ κ. Κριεµάδης απείχε της συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης για ηθικούς λόγους καθώς ο αιτών τύγχανε ανιψιός του. 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..353/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Αίτηµα της κ. Σφήνα Σουλτάνας για καταβολή αποζηµίωσης λόγω 

ζηµιάς των ελαστικών του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα του 
οδοστρώµατος». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος 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. την υπ' αριθµ. πρωτ. 19158/7-7-16 αίτηση της κ. Σφήνα Σουλτάνας µε τα 
συνηµµένα δικαιολογητικά 
2.2. την υπ’ αρ. πρωτ. 28890/17-10-16 έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος 
2.3. τη µε αρ. πρωτ. 30168/26-10-16 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα για 
καταβολή αποζηµίωσης της κ. Σφήνα Σουλτάνας, ύστερα από τη µε 
αρ.πρωτ.30168/26-10-16 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας (σχετ. 2.3) στην 
οποία διατυπώνεται “....φρονούµε πως συντρέχει νόµιµη περίπτωση συµβιβασµού 
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για την εν λόγω υπόθεση και λήψη αρµοδίως σχετικής απόφασης από την 
Οικονοµική Επιτροπή για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης, περί 
καταβολής της αιτουµένης δαπάνης υπό την προϋπόθεση της προσκοµιδής από 
την αιτούσα των πρωτοτύπων παραστατικών 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. 3852/2010. 
� την υπ' αριθµ. πρωτ. 19158/7-7-16 αίτηση της κ. Σφήνα Σουλτάνας µε τα 

συνηµµένα δικαιολογητικά 
� την υπ’ αρ. πρωτ. 28890/17-10-16 έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
� τη µε αρ. πρωτ. 30168/26-10-16 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      

Ότι συντρέχει νόµιµη περίπτωση εξωδικαστικού συµβιβασµού µε την κ. Σφήνα 
Σουλτάνα για καταβολή αποζηµίωσης ύψους €260,00 λόγω ζηµιάς των ελαστικών του 
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώµατος, υπό την 
προϋπόθεση της προσκοµιδής από την αιτούσα των πρωτοτύπων παραστατικών της 
δαπάνης, κατά δε την πληρωµή να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους 
εξοφλήσεώς της από την εν λόγω αιτία. 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

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

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Κοντάκης Κυριάκος 
6. Κριεµάδης Στέφανος 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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