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ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Η µε αρ. πρωτ. 34390/29-10-2014 αίτηση.
2. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 36032/12-11-2014 έγγραφο του λογιστηρίου.
3. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 34390/3-12-2014 έγγραφο της δ/νσης Περιβάλλοντος
4. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 34390/1-9-2015 έγγραφο αυτοψίας της δ/νσης Περιβάλλοντος
5. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 35198/5-11-2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας.
6. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 25356/9-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος.
7. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 26801/23-9-2015 έγγραφο συνάφειας της ∆/νσης Περιβάλλοντος.
8. Η µε αρ. πρωτ. 26157/16-9-2015 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου
∆ιονύσου.
9. Η µε αρ. πρωτ. 296/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
10. Το υπ΄αριθ. 465/13-11-2015 παραστατικό, ποσού 54,99 ευρώ.
11. Άδεια κυκλοφορίας
12. ∆ελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του Ευάγγελου Καρασάββα
για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε λακκούβα».
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή …. ιδ), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 αποφασίζει για το δικαστικό
συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του
ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο
συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.2 Ν.3852/2010 η απόφαση αυτή λαµβάνεται ύστερα από
γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
Με την υπ΄ αρ. πρωτ. 296/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε ότι συντρέχει
νόµιµη περίπτωση συµβιβασµού και εγκρίθηκε το αίτηµα του κ. Ευάγγελου Καρασάββα για
αποζηµίωση ποσού 54,99€, για ζηµιά που υπέστη ο θόλος του δεξιού τροχού του αυτοκινήτου του
από πτώση του οχήµατός του σε λακκούβα επί του οδοστρώµατος αποδεχόµενη την υπ’ αριθ.
26157/16-9-2015 Γνωµοδότηση της νοµική υπηρεσίας του ∆ήµου.

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ και την παρ. 2 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012.
2. Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική
∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010).
4. Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών.
5. Την µε αρ. πρωτ. 34390/29-10-2014 αίτηση.
6. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 36032/12-11-2014 έγγραφο του λογιστηρίου.
7. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 34390/3-12-2014 έγγραφο της δ/νσης Περιβάλλοντος
8. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 34390/1-9-2015 έγγραφο αυτοψίας της δ/νσης Περιβάλλοντος
9. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 35198/5-11-2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας.
10. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 25356/9-9-2015 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος.
11. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 26801/23-9-2015 έγγραφο συνάφειας της ∆/νσης Περιβάλλοντος.
12. Την µε αρ. πρωτ. 26157/16-9-2015 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου
∆ιονύσου.
13. Την µε αρ. πρωτ. 296/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
14. Το υπ΄αριθ. 465/13-11-2015 παραστατικό, ποσού 54,99 ευρώ.
15. Άδεια κυκλοφορίας
16. ∆ελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος.

Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της παραπάνω
δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 54,99 € σε βάρος του ΚΑ 00.6492 µε την ονοµασία
«∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων»
(ΠΑΥ672 /2015).

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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