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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..38η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 4ης-12-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..467/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..38ης/4-12-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..4η ∆εκεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. 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. 
41547/30-11-2018.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ  Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 
Επισκευής (µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του 
∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». Απεσύρθη 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART 
CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”». 
Απεσύρθη 
ΘΕΜΑ 4ο: «Περί Καθορισµού του Πλαισίου Τιµολογιακής Πολιτικής που θα 
ακολουθηθεί για το ∆ηµοτικό Γυµναστήριο». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της Μελέτης, Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης και 
Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για την “Υλοποίηση 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών ∆ράσεων Επιµόρφωσης στο ∆ήµο ∆ιονύσου”, 
µε ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
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τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα της  κ. Μαύρου ∆ήµητρας  περί καταβολής 

αποζηµίωσης  για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε 
κοµµένο κορµό δέντρου». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Ενοποίηση και καθορισµός τελών λειτουργίας των κοιµητηρίων 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 9ο: «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.          
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  1. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
3. Τσούκας Παναγιώτης    2. Κοντάκης Κυριάκος. 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    3. Κριεµάδης Στέφανος. 
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
 
Ο ∆.Σ Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε στο 4ο θέµα της Η.∆ 
Η ∆.Σ Ντούντα Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα απεχώρησε στο 9ο θέµα της 
Η.∆ 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..467/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα της  κ. Μαύρου ∆ήµητρας  περί καταβολής 

αποζηµίωσης  για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε 
κοµµένο κορµό δέντρου». 

 
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. οι µε αριθµ. Πρωτ. 6778/22-2-18,24219/17-7-18 και 33391/12-10/18 
αιτήσεις της κ. Μαύρου ∆ήµητρας  µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά:  

2.1.1.Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας της κ. Μαύρου 
∆ήµητρας και αντίστοιχα της κ. Μαύρου Ειρήνης.  
2.1.2 Αντίγραφο της Άδειας Οδήγησης της κ. Μαύρου ∆ήµητρας & 
Ειρήνης 
2.1.3. Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας οχήµατος(ΙΡΕ 2430), 
2.1.4. Αντίγραφο Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ατυχήµατος της Ασφαλιστικής 
Εταιρείας, 
2.1.5. Αντίγραφο Βιβλίου Αδικηµάτων-Συµβάντων του Α.Τ ∆ιονύσου 
2.1.6. Προσφορά του συνεργείου ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΕ. 
2.1.7 Αντίγραφο ασφαλιστηρίου οχήµατος. 
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2.1.8. Αντίγραφα δύο (2) φωτογραφιών του κορµού 
2.1.9. Η µε αρ.πρωτ. 37965/1.11.2018 Έκθεση Αυτοψίας της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος 

2.2. την µε αριθµ. πρωτ.39708/16-11-18 Γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας.  

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το 
αίτηµα αποζηµίωσης της κ. Μαύρου ∆ήµητρας για αποζηµίωση του ΙΧΕ 
αυτοκινήτου της ύστερα από την µε αριθµ. Πρωτ. 39708/16.11.18 γνωµοδότηση 
της Νοµικής Υπηρεσίας  στην οποία διατυπώνεται ότι: από το φωτογραφικό 
υλικό διαφαίνεται ότι στο εν λόγω δροµάκι δεν διακρίνεται για τη συχνή 
κυκλοφορία οχηµάτων, ο δε κοµµένος κορµός βρίσκεται εντελώς στην άκρη 
αυτού προσεγγίζοντας την παρακείµενη µάνδρα ενώ ταυτόχρονα το 
συγκεκριµένο σηµείο είναι κατάφυτο από πλευρικά στη µάνδρα φυτά και 
δενδρύλια. Από το στοιχείο επιβεβαιώνεται ότι η θέση του κορµού είναι τέτοια 
που δεν εµπόδιζε την κυκλοφορία και σε κάθε περίπτωση επιτρέπει τη διενέργεια 
αποφευκτικού ελιγµού στον διερχόµενο οδηγό. ∆ιαφαίνεται συνεπώς ως 
επιχείρησε τη στάθµευση στην άκρη της οδού και από απροσεξία της 
προσέκρουσε στον κορµό, καθώς δεν εξηγείται διαφορετικά η κίνηση τόσο στην 
άκρη που ευρίσκεται σειρά δενδρυλίων και φυτών. 
 
 Υπό αυτές τις περιστάσεις, ανακύπτει εµφανής αµελής οδηγική συµπεριφορά της 
αιτούσας συγκείµενη στο ότι κατά την κίνησή της δεν είχε διαρκώς τεταµένη την 
προσοχή ούτως ώστε να κινείται εντός του πλαισίου του παραδρόµου και όχι 
εντελώς στο άκρον αυτού, άλλως να διενεργήσει αποφευκτικό ελιγµό, ενέργεια 
που υπο τις συγκεκριµένες συνθήκες ήταν δυνατή, συντελώντας και ευθυνόµενη 
έτσι, εξ οικείου πταίσµατος ( δική της υπαιτιότητα) στην πρόκληση της ζηµιάς, 
συµµετοχή την οποία βάσει των ανωτέρω στοιχείων, αξιολογούµε, 
εκτιµούµε και θεωρούµε ότι υπερβαίνει το 95% [αρ.300 ΑΚ συντραίχον 
πταίσµα] που προσεγγίζει στην ουσία την αποκλειστική υπαιτιότητα στην 
πρόκληση της πρόσκρουσης. 
 
Εποµένως, πέραν της πρόδηλης αοριστίας του αιτήµατος και της εξ αυτού του 
λόγου συντρέχουσας νόµιµης περίπτωσης απόρριψής τους, λαµβάνοντας υπόψη 
τις προεκτεθείσες προϋποθέσεις του εξωδικαστικού συµβιβασµού που 
περιλαµβάνει αµοιβαίες υποχωρήσεις που τέτοια δεν προωθείται από την 
αιτούσα, λόγω της συνδροµής µείζονος ποσοστού συντρέχοντος πταίσµατος και 
στην ουσία αποκλειστικής υπαιτιότητας στην πρόκληση της ζηµιάς, προτείνεται η 
καθολική απόρριψη του αιτήµατος. 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Τις µε αριθ. Πρωτ. 6778/22-2-18,24219/17-7-18 και 33391/12-10/18 

αιτήσεις της κ. Μαύρου ∆ήµητρας  µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά:  
� Την µε αριθ. πρωτ.39708/16-11-18 Γνωµοδότηση της Νοµικής 

Υπηρεσίας. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Απορρίπτει το αίτηµα της  κ. Μαύρου ∆ήµητρας περί καταβολής 
αποζηµίωσης  για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε κοµµένο 
κορµό δέντρου αποδεχόµενη την γνωµοδότηση της νοµικής υπηρεσίας και για 
τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή 
 

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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
2. Στάικος Θεόδωρος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Ντούντα Χρυσούλα. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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

 
 
 


