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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..25η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-11-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..368/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..25η/29-11-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..29η Νοεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..33001/25-11-2016.. 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∆: «Εισαγωγή ως εκτάκτου θέµατος στην Ο.Ε προς λήψη απόφασης 
<Έγκρισης  άσκησης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ επί της µε ΑΚ 24960/10 αίτησης ακύρωσης 
∆ΠρΑθ>» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Πληρωµή Προστίµου Τροχαίας». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2017». 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Αίτηµα του κ. Κόκκινου Σωτήριου για καταβολή αποζηµίωσης για 

ζηµιά φθοράς (4) ελαστικών του ΙΧΕ αυτο/του του, λόγω άσχηµου 
οδοστρώµατος». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης περί Έγκρισης πρακτικού 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 6ο: «5η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου οικ. έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον  Κ.Α. 63.7412.0001 των εξόδων ο.ε 
2016 µε την ονοµασία 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση για την µελέτη µε τίτλο: «Μελέτη 
ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ.Στέφανο και δίκτυα 
αποχέτευσης ακαθάρτων  στους  οικισ. Ραπεντώσα & Πευκόφυτο του ∆. ∆ιονύσου»». 
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 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Αριθµός Απόφασης:  ..368/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Αίτηµα του κ. Κόκκινου Σωτήριου για καταβολή αποζηµίωσης για 

ζηµιά φθοράς (4) ελαστικών του ΙΧΕ αυτο/του του, λόγω άσχηµου 
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. 20906/25-7-16 αίτηση του κ. Κόκκινου Σωτήριου µε τα 
συνηµµένα δικαιολογητικά καθώς και φάκελο µε τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα µε αρ. 
πρωτ. 1) 18267/9-6-11, 2) 5098/20-2-13, 3) 9417/27-3-13, 4) 4383/23-2-16, 5) 
8693/5-4-16, 6) 4383/11-3-16 
2.2. την µε αριθµ. Πρωτ 31039/7-11-2016 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα 
αποζηµίωσης του κ. Κόκκινου Σωτήριου για ποσό 320 ευρώ ύστερα από την µε αριθµ. 
πρωτ. 28046/10-10-2016 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας (σχετ. 2.2) στην οποία 
διατυπώνεται: “...βάσει των προαναφερόµενων ελλείψεων η εξεταζόµενη αίτηση  
παρίσταται παντελώς αόριστη και απαράδεκτη και σε κάθε περίπτωση καταδεικνύεται 
µη νόµιµη ως και αβάσιµη συνεπεία και της συνδροµής συντρέχοντος 
πταίσµατος/αποκλειστικής υπαιτιότητας στην πρόκληση της ζηµιάς και ως εκ τούτου 
∆ΕΝ συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού αφού δεν 
πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εισηγούµενοι συνακόλουθα την απόρριψη του 
αιτήµατος”. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τα παρακάτω έγγραφα κι αλληλογραφία: 
� την υπ' αριθ. πρωτ. 20906/25-7-16 αίτηση του κ. Κόκκινου Σωτήριου µε τα 

συνηµµένα δικαιολογητικά καθώς και φάκελο µε τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα 
µε αρ. πρωτ. 1) 18267/9-6-11, 2) 5098/20-2-13, 3) 9417/27-3-13, 4) 4383/23-2-
16, 5) 8693/5-4-16, 6) 4383/11-3-16 
� την µε αριθ. Πρωτ 31039/7-11-2016 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      

 Απορρίπτει το αίτηµα αποζηµίωσης του κ. Κόκκινου Σωτήριου για ποσό 320 
ευρώ αποδεχόµενη την µε αριθ. πρωτ. 28046/10-10-2016 γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας (σχετ. 2.2) σύµφωνα µε την οποία: “...βάσει των προαναφερόµενων 
ελλείψεων η εξεταζόµενη αίτηση παρίσταται παντελώς αόριστη και απαράδεκτη και σε 
κάθε περίπτωση καταδεικνύεται µη νόµιµη ως και αβάσιµη συνεπεία και της 
συνδροµής συντρέχοντος πταίσµατος/αποκλειστικής υπαιτιότητας στην πρόκληση της 
ζηµιάς και ως εκ τούτου ∆ΕΝ συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του 
συµβιβασµού αφού δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. 
 

 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 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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

 


