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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..20η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-7-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..275/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..22ης/7/2014.. της ..20ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Ιουλίου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. 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.  ..24168/18-7-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 22-
7-2014, του Προέδρου κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, ∆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∆: «‘Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.455,00€  για την 
‘Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών στις δεξαµενές πόσιµου 
ύδατος στη δ.κ. Άνοιξης’» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων διαγράµµισης οδών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού για τη «Προµήθεια ιατρικού & φαρµακευτικού 
εξοπλισµού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου» και λήψη σχετικής 
απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού  διαγωνισµού για την « 
προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού  διεθνούς ανοικτού µειοδοτικού  διαγωνισµού για την 
προµήθεια « Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών έτους 2014»». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών –Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων» για τις οµάδες Ε και ΣΤ και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο2  για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
Μικροαντικειµένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων ∆ήµου ∆ιονύσου 
» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού  διαγωνισµού για την « 
προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας »». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. FODOR STEFAN περί καταβολής 
αποζηµίωσης για ζηµία ποσού 1900,35€ που υπέστη το αυτ/το του από πτώση 
δένδρου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης ορισµού δικηγόρου για την υπόθεση του οικοπέδου στο 
Ο.Τ 103 στην οδό Κύπρου 3 στην ∆ροσια». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος δηµότη κ. ∆ΙΚΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   
περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία ποσού <335>€ που υπέστη το ελαστικό του 
αυτ/του του απο πτωση σε λακούβα  επι της Λεωφόρου Κρυονερίου». 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος κ. ΙΟΡ∆ΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ    

περι καταβολής αποζηµίωσης ποσού 95€ για ζηµία που υπέστη το ελαστικό του 
αυτ/του του από πτώση επι  λακούβας στο οδόστρωµα». 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έκδοση ΧΕΠ για την πληρωµή εξόδων µεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο 
συµβολαίου για την αγορά ακινήτου για την ίδρυση και λειτουργία νέου Κοιµητηρίου στη 
θέση Μπισµπίρι της ∆Κ Αγ. Στεφάνου» 
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ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικηγορική αµοιβή». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικηγορική αµοιβή». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του 
υπαλλήλου του ∆ήµου Πανοτόπουλου Παναγιώτη». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση άσκησης του προβλεπόµενου ενδίκου µέσου για την αναίρεση-
ακύρωση της υπ’ αριθ. 15(θέµα 5ο) απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 
του Ν. 3463/2006». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ» συνολικού ποσού 1230€». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Έκδοση 
Τελών Κυκλοφορίας Μηχανηµάτος Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2014». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Αποκατάσταση Βλάβης ∆οσοµετρικών Συσκευών 
Χλωριοµέτρησης στα Αντιοστάσια Πόσιµου Ύδατος του Γηπέδου και της Αγίας Σωτήρας 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Πληρωµή Λογαριασµών Κινητής Τηλεφωνίας». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Απευθείας Ανάθεση για την Εγκατάσταση Γεννήτριας για τη Λειτουργία του 
Αντλιοστασίου της ∆εξαµενής Αγίου ∆ηµητρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου 
κατά τη διάρκεια προγραµµατισµένης ∆ιακοπής Ρεύµατος το Σάββατο 19 Ιουλίου 
2014». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4257/14 
(ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α')». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 89.999,10 € για το έργο: 
«Επισκευή και συντήρηση µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Συνέχιση του διαγωνισµού του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 2013», προϋπολογισµού 660.000,00 € (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 48.287,64 €  για την 
πληρωµή του 4ου λογαριασµού της µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη 
Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 
Κοινότητας Κρυονερίου», συµβατικής αµοιβής 1.213.627,47 € συµπερ. ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 714.38€ για έξοδα 
δικαστικού επιµελητή για την κοινοποίηση της 111/14 πράξεως του Ε’ κλιµακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό του έργου µε τίτλο: 
«Οδοποιία διαφόρων δηµοτικών οδών έτους 2013»». 
ΘΕΜΑ 29ο: «5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2014». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.        Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
2. Κοντάκης Κυριάκος    Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη    
4. Χιώτης Ηρακλής    
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
7. Τσαλτούµη Κυριακή 
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
 
Η ∆Σ κ. Τσαλτούµη αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης πριν την έναρξη συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 
δήλωσε ότι θεωρεί µιας και ο αντιδήµαρχος Οικονοµικών δήλωσε επίσηµα ότι δεν έχει 
παραιτηθεί και ως εκ τούτου θα εξεταστεί περαιτέρω η νοµιµότητα της Οικονοµικής 
Επιτροπής, θα σχολιάζει απλά τα θέµατα αλλά δεν θα τίθεται υπέρ ή κατά αυτών και θα 
δηλώνει παρών. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..275/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος κ. ΙΟΡ∆ΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ    

περι καταβολής αποζηµίωσης ποσού 95€ για ζηµία που υπέστη το ελαστικό του 
αυτ/του του από πτώση επι  λακούβας στο οδόστρωµα». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 

 
ΣΧΕΤ: 1. το µε αρ.πρωτ. 21724/14 έγγραφο του Τµήµατος Λογιστηρίου µε τα εις  
              αυτό συνηµµένα 
          2. η  µε αρ.πρωτ. 23474/13 αίτηση του  ενδιαφερόµενου  
          3. το µε αρ.πρωτ. 25418/29.7.13 έγγραφό µας αναζήτησης απόψεων 
          4. το µε αρ.πρωτ. 25418/14.8.13 έγγραφο της Τ.Υ  
          5. το µε αρ.πρωτ. 11696/4.4.14 έγγραφο του τµήµατος Λογιστηρίου 
          6. το µε αρ.πρωτ. 16132/12.5.14 έγγραφο νέας αναζήτησης απόψεων 
          7. το µε αρ.πρωτ. 16996/23.5.14 έγγραφο της ∆/νσης Περιβ/ντος 
          8. το µε αρ.πρωτ. 17728/29.5.14 έγγραφό µας  
          9. αντίγραφο δελτίου οδικού τροχαίου ατυχήµατος προσκοµισθέντος και  
              διαβιβασθέντος το πρώτον δια του υπο σχετ. (1) εγγράφου  
 
             
 
ΑΙΤΗΜΑ:  Με την υπο σχετ. (2) αίτηση ζητείται η εκ µέρους του ∆ήµου  αποκατάσταση 

της ζηµίας που υπέστει το εµπρός δεξιό ελαστικό του αυτ/του ιδιοκτησίας της συζύγου 

του αιτούντος Σοφίας Σουρµελάκη απο πτώση σε δύο λακούβες στις 2.7.13 επι της 

οδού Ν.Πλαστήρα  επικαλούµενος  ευθύνη του ∆ήµου στη πρόκληση της ζηµίας ,  

προφανώς λόγω του ότι ο τελευταίος δεν προέβη στην αποκατάσταση του 

οδοστρώµατος αν και η συντήρησή του  ανήκει στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.   

 

Α.   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ       ∆ηµοτικοί ή κοινοτικοί οδοί είναι αυτοί που 

εξυπηρετούν τις πάσης φύσεως ανάγκες ενός ∆ήµου ή µιας Κοινότητας εντός των 

διοικητικών τους ορίων [αρ. 4 ν. 3155/55]. Εξάλλου στο αρ. 75 παρ. 1 του ∆ΚΚ (ν. 

3463/2006) ορίζεται ότι «οι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν 

όλες τις τοπικές υποθέσεις…». Στην αρµοδιότητα των ∆ήµων εµπίπτει  σύµφωνα µε την 
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παρ. γ4 του αρ. 75 Κ∆Κ  «η ρύθµιση  της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, 

µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η αποµάκρυνσης  

εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και γενικότερα η λήψη µέτρων για την αποφυγή 

δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τη κείµενη 

νοµοθεσία», επίσης κατά τη παρ. γ 11 του ιδίου άρθρου   «η µέριµνα και λήψη µέτρων 

για τη προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήµανσης 

των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών 

που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δηµοτικού ή 

κοινοτικού δικτύου….», κατά δε τη παρ. γ13 στην αρµοδιότητα των ∆ήµων ανήκει «η 

µέριµνα και η λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους 

χώρους».  

      Περαιτέρω σύµφωνα  µε τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 3 του Ν. 3155/1955 «Περί 

κατασκευής και συντηρήσεως οδών» (ΦΕΚ Α’63) «Αι ∆ηµοτικαί και Κοινοτικοί Οδοί 

κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται υπο των οικείων ∆ήµων και 

Κοινοτήτων…»  

        Σύµφωνα µε το αρ. 72 ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου και  έχει τις 

ακόλουθες αρµοδιότητες: ιδ) «αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται 

στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που 

έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,    2. Για τις περιπτώσεις 

ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από 

γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 

σχετικής απόφασης. …..» 

       Κατά το αρ. 82παρ. α Ν. 3852/10  «Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο 

εκπρόσωπος  µεριµνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής 

οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και 

υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρµόδιου αντιδηµάρχου, σχετικό 

υπόµνηµα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν 

αυτές», 

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι οι δήµοι και οι κοινότητες µπορούν να 

καταρτίζουν για όσα θέµατα δεν εξέρχονται από τη δυνατότητά τους αυτή, εξώδικο ή 

δικαστικό συµβιβασµό που γίνεται κατά τον διαγραφόµενο από την ως άνω διάταξη 

τρόπο µε τις εντεύθεν ουσιαστικές και δικονοµικές συνέπειες.  
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Εφόσον, λοιπόν, συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού, ήτοι:α) 

παράνοµη πράξη ή παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργάνων του δήµου 

- όπως παράλειψη συντήρησης των οδών κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 75 

περ. Ι 7 του ∆.Κ.Κ. που δεν έχει τεθεί µόνο χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, αλλά και 

για την εξυπηρέτηση των πολιτών (πρβλ. απόφ. ΣτΕ 740/2001) - η οποία δηµιουργεί 

αντικειµενική ευθύνη του δήµου κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του 

Εισ.ΝΑΚ, β) αποδεικνύεται η ύπαρξη ζηµίας, η έκταση αυτής, καθώς και οι συνθήκες 

πρόκλησης, οι οποίες πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο αξιόπιστο και να 

αποδεικνύονται µε την προσκόµιση των απαραίτητων παραστατικών στοιχείων και γ) 

αιτιώδης σύνδεσµος, η ύπαρξη του οποίου να προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο, µεταξύ 

της πράξης ή παράλειψης και της επελθούσας ζηµίας, υπό την έννοια ότι η φερόµενη 

ως ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων µπορεί να 

επιφέρει το ζηµιογόνο αποτέλεσµα,  

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

Στην εξεταζόµενη περίπτωση φρονούµε ότι συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι 

το συµβιβασµού αφού υφίσταται α) παράνοµη πράξη ή παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης 

ενέργειας των οργάνων του δήµου - όπως παράλειψη συντήρησης των οδών κατά 

παράβαση της διάταξης του άρθρου 75 περ. Ι 7 του ∆ΚΚ. β) αποδεικνύεται κατά τρόπο 

αξιόπιστο από τα προσκοµισθέντα  έγγραφα και συγκεκριµένα την έκθεση του 

επιληφθέντος του συµβάντος οχήµατος της Τροχαίας Κηφισιάς (σχετ. 9) η ύπαρξη 

ζηµίας δηλ η βλάβη του ελαστικού καθώς και  η ύπαρξη της λακούβας  και γ) 

επιβεβαιώνεται  από τα προαναφερόµενα  έγγραφα  , κατά τρόπο αντικειµενικό και 

αδιαµφισβήτητο ο αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ζηµιογόνας πράξης ή 

παράλειψης και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος, καθόσον από τα βεβαιωθέντα 

πραγµατικά περιστατικά σε συνδυασµό µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας  η φερόµενη 

ως ζηµιογόνα πράξη ή παράλειψη ήταν ικανή, από µόνη της, χωρίς την συνδροµή 

άλλων παραγόντων, να επιφέρει την συγκεκριµένη ζηµία.  

 

Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω και σύµφωνα µε τις αρχές τις χρηστής διοίκησης που 

επιβάλλουν τη υπεύθυνη στάση της ∆ιοίκησης και την αποφυγή υποβολής του ∆ηµότη 

σε χρονοβόρα δικαστική ταλαιπωρία και έξοδα αλλά και προς αποφυγή (βεβαίας) 

δικαστικής υποχρέωσης του ∆ήµου στη καταβολή αυξηµένης  δαπάνης προς 

αποζηµίωση, φρονούµε πως  συντρέχει νόµιµη περίπτωση συµβιβασµού για την εν 
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λόγω υπόθεση και λήψη αρµοδίως σχετικής απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή  

για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης, περι καταβολής της αιτουµένης 

δαπάνης  υπο τη προϋπόθεση της προσκοµιδής απο τον αιτούντα α) της άδειας 

κυκλοφορίας του οχήµατος και β) των  πρωτοτύπων  παραστατικών-τιµολογίων  της 

δαπάνης  

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τη διάταξη του άρθρου 75 περ. Ι 7 του ∆.Κ.Κ. 
� τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισ.ΝΑΚ 
� τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 3 του Ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής και 

συντηρήσεως οδών» (ΦΕΚ Α’63) 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ 

 
Ο ∆Σ. Ζαµάνης δήλωσε παρών. 
 
Συντρέχει νόµιµη περίπτωση συµβιβασµού επί αιτήµατος κ. ΙΟΡ∆ΑΝΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ    περί καταβολής αποζηµίωσης ποσού €95 για ζηµία που υπέστη το ελαστικό 
του αυτ/του του από πτώση επί  λακούβας στο οδόστρωµα για τον εξώδικο συµβιβασµό 
περί καταβολής της αιτουµένης δαπάνης  υπό τη προϋπόθεση της προσκοµιδής από 
τον αιτούντα α) της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος και β) των  πρωτοτύπων  
παραστατικών-τιµολογίων  της δαπάνης. 
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
           Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Καλαφατέλης Ιωάννης 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Χιώτης Ηρακλής 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
4. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Καλαφατέλης Ιωάννης  
∆ήµαρχος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
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- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
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