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ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Οι µε αρ. πρωτ. 7478/21-3-2012 και 4481/21-2-2012 αιτήσεις της Καλλιρόης
Σκούφου του Νικολάου.
2. Το µε αρ. πρωτ. 1020/2/387-α-24-1-21012 έγγραφο της ∆/νσης Άµεσης ∆ράσης
Αττικής.
3.

Τα τιµολόγια Νο 705/13-1-2012 και 2147/19-1-2012, ποσού 180,00 € και 36,90€ αντίστοιχα.

4. Η υπ΄αριθ. 268/25-7-2012 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
5.

Το υπ΄ αριθµ. 6735/6-3-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

6. Η υπ΄αριθ. 63/3-4-2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης στην
Σκούφου Καλλιρόη του Νικολάου για ζηµιά που υπέστη στον πίσω υαλοπίνακα και
στη λαµαρίνα του πορτ-µπαγκάζ του αυτ/του της.
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.
Στην προκειµένη περίπτωση, προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η αιτούσα ζητά την καταβολή αποζηµίωσης για τη ζηµιά που υπέστη το αυτ/το της στον πίσω
υαλοπίνακα και στη λαµαρίνα του πορτ-µπακάζ από πινακίδα που έπεσε πάνω σε αυτό.
Προσκοµίζοντας τις ανωτέρω σχετικές αιτήσεις της ζητεί από το δήµο καταβολή
αποζηµίωσης ύψους 216,90€. Με την 63/3-4-2013 Αποφ. Οικ. Επιτρ. αποφασίστηκε η
αποδοχή του αιτήµατος της Σκούφου Καλλιρόης για εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση
δίκης περί καταβολής της αιτουµένης δαπάνης.

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:
−
−
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−
−
−
−
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−

−

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.
Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
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).
Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και
Οικονοµικών.
Τις µε αρ. πρωτ. 7478/21-3-2012 και 4481/21-2-2012 αιτήσεις της Καλλιρόης
Σκούφου του Νικολάου.
Το µε αρ. πρωτ. 1020/2/387-α-24-1-21012 έγγραφο της ∆/νσης Άµεσης ∆ράσης
Αττικής.
Τα τιµολόγια Νο 705/13-1-2012 και 2147/19-1-2012, ποσού 180,00 € και 36,90€ αντίστοιχα.
Την υπ΄αριθ. 268/25-7-2012 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
Το υπ΄ αριθµ. 6735/6-3-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Την υπ΄αριθ. 63/3-4-2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.

Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:
Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 216,90 € σε βάρος
του ΚΑ 00.6492 µε την ονοµασία «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» (ΠΑΥ406/10-4-13).

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

