ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..4η/2015..
της 3ης-4-2015
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..113/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..3ης/4/2015.. της ..4ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..3η Απριλίου 2015.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..14:00.. 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. ..8237/30-3-15.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του
Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆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 1ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων Ανταλλακτικών
Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 2ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για
την Προµήθεια Ανταλλακτικών και Συντήρηση του Κλαδοφάγου Μηχανήµατος του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής (Μελέτης), ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για τη «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και
Υποσταθµού Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου» του ∆ήµου
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Παροχή Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα
Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση «Προµήθεια Ασφάλτου» του ∆ήµου
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση «Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος»
του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Οστεοθυρίδων» του ∆ήµου
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για τη Συµµετοχή Υπαλλήλου σε
Εκπαιδευτικό Σεµινάριο».
ΘΕΜΑ 9ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Πιεστικού Αντλητικού Συγκροτήµατος
στο Αντλιοστάσιο της ∆εξαµενής Ποντίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια της Υπηρεσίας «Πλύσιµο &
Καθαρισµός Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια της Υπηρεσίας «Συντήρηση και
Επισκευή Ηλεκτρο-µηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών Πόσιµου
Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου».

Σελίδα 1 από 7

ΘΕΜΑ 12ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προµήθειας
Μειωτή Πίεσης».
ΘΕΜΑ 13ο: «Απευθείας Ανάθεση αντικατάστασης Χλωριωτή στη Γεώτρηση Αγίας Σωτήρας
και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων Χλωρίωσης των Γεωτρήσεων Ιππικού Οµίλου, Αγίας
Σωτήρας και Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015
για την “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές,
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού
για την προµήθεια καυσίµων κίνησης– θέρµανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου
∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2014-2015 και λήψη σχετικής
απόφασης».
ΘΕΜΑ 16ο: «Καθορισµός όρων διακήρυξης για την “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς
πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» του ∆ήµου
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 902,60 ευρώ για εξόφληση
δικαστικής δαπάνης και 84,79 ευρώ για εξόφληση τόκων υπερηµερίας».
ΘΕΜΑ 18ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση
απόδοσης Λογαριασµού (Τζαµασπισβίδης Ιωάννης)».
ΘΕΜΑ 19ο: «EΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ FODOR STEFAN».
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης στον
κ. ΑΣΤΥΑΚΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ο οποίος υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης στην
κ. ΜΑΡΓΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ».
ΘΕΜΑ 22ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση
απόδοσης Λογαριασµού (Μπαλαδάκης Γιώργος)».
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 32/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.».
ΘΕΜΑ 24ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του ΑΓΓΕΛΙ∆Η
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του
∆ήµου ο.ε. 2015, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής
Μέριµνας σε εφηµερίδες».
ΘΕΜΑ 26ο: «Οικονοµική διαχείριση το µήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015».
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 50.730,00 € για το έργο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Β ΦΑΣΗ ∆.Κ. ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ »».
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 316.999,50 € για το έργο:
«Οδοποιία διαφόρων δηµοτικών οδών 2013»».
ΘΕΜΑ 29ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 200.000€ για έτος 2015 για
το έργο: «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου-2015 »
Β. Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών
κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου-2015 »».
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 35.000,00 € για το έργο:
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο∆ΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» ∆.Κ.
ΣΤΑΜΑΤΑΣ.».
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια
λογισµικού ωροµέτρησης» και β) των τεχνικών προδιαγραφών».
 ΘΕΜΑ 32ο: «Γνωµοδοτική εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κας Αικ. Βαρδαλάχου περι
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιές απο πτώση δένδρου».
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ΘΕΜΑ 33ο: «Γνωµοδοτική Εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κου Σωτηρίου ΠΑΝΤΑΖΗ περι
καταβολής αποζηµίωσης ποσού 970€ για ζηµιές απο πτώση δένδρου επι του οχήµατός
του».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος
Στάικος Θεόδωρος
2. Κοντάκης Κυριάκος
Μαγγίνα Στέλλα Σοφία
3. Καλαφατέλης Ιωάννης
Κωστάκης ∆ηµήτριος
4. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: .. 113/2015..
 ΘΕΜΑ 32ο: «Γνωµοδοτική εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κας Αικ. Βαρδαλάχου περι
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιές απο πτώση δένδρου».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.
ΣΧΕΤ. 1. η µε αρ.πρωτ. 633/12.1.15 αίτηση της κ. Αικ. Βαρδαλάχου
2. Το µε αρ.πρωτ. 2322/27.1.15 έγγραφο ∆/νσης Περ/ντος
3. το µε αρ.πρωτ. 2731/2.2.15 έγγραφό µας αναζήτησης απόψεων
4. αντίγραφο της απο 10.1.15 προσφοράς για αντικατάσταση παρµπρίζ
5. αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος
6. αντίγραφο του ∆ΑΤ της ενδιαφεροµένης
7. φωτογραφικό υλικό
8. οι µε αρ. 70 & 146/3.2.15 ΑΠΥ (παραστατικά) της αιτούµενης δαπάνης
9. αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου του οχήµατος
10. το µε αρ.πρωτ. 5602 οικ/2.3.15 έγγραφο της ∆/νσης Περ/ντος µε το
οποίο µας διαβιβάσθηκαν οι συνηµµένες σ' αυτό και µε αρ.πρωτ.
633/27.2.15 απόψεις της Υπηρεσίας σχετικά µε το περιστατικό
ΑΙΤΗΜΑ:
Με την υπο σχετ. (1) αίτηση της ενδιαφερόµενης ζητείται η αποκατάσταση της ζηµίας που
υπέστη το ΙΧΕ αυτ/τό της (θραύση παµπριζ) στις 31.12.14 όντας σταθµευµένο επι της οδού
Κολοκοτρώνη & Πιπεροπούλου στη Σταµάτα, από πτώση κλαδιού δένδρου που αποδίδεται
στην χιονόπτωση, συνοδεύοντας την αίτησή της µε αντίγραφο της απο 10.1.15 προσφοράς
δαπάνης προς αντικατάσταση του παµπριζ καθώς και τρείς φωτογραφίες που απεικονίζουν
ενα κλαδί δένδρου επι του εδάφους σε καλές καιρικές συνθήκες.
Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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1. Κατά την έννοια των αρ. 105-106 ΕισΝΑΚ ευθύνη του ∆ηµοσίου ή των ΝΠ∆∆ προς
αποζηµίωση γεννάται από εκτελεστές διοικητικές πράξεις των οργάνων τους, ή από
παράλειψη προς έκδοση τέτοιων πράξεων, αλλά και από υλικές ενέργειες που τελέσθηκαν
σε συνάρτηση προς την οργάνωση και λειτουργία της δηµόσιας υπηρεσίας, ή εξαιτίας τους
και δεν συνδέονται µε την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆, ούτε
οφείλονται σε προσωπικό πταίσµα οργάνου που ενήργησε εντός του κύκλου των
υπηρεσιακων του καθηκόντων (ΑΕ∆ 5/95 Ελλ∆νη 1995/562, ΣτΕ 3308/96 ∆ι∆ικ 1997/204).
2. 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 παρ. γ11 του αρ. 75 Κ∆Κ

«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 τη διάταξη της παρ. 2δ του αρ. 83 ν3852/10 στο πεδίο ευθύνης των δήµων
εντάσσεται “η συντήρηση των δηµοτικών οδών, η συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία
των πλατειών, δηµοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της ∆.Κ”
3.

Σύµφωνα µε το

αρ. 72 Ν 3852/10 «1. Η Οικονοµική Επιτροπή

είναι όργανο

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου και έχει τις ακόλουθες
αρµοδιότητες: α)…β)…γ)…δ)…ε)…στ)…ζ)…η) …θ)…ι)…ια)…ιβ)…ιγ)…ιδ) «αποφασίζει για
το δικαστικό συµβιβασµό και 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. …..»

Από τις ανωτέρω διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06) συνδυαστικά µε τις νέες

του

‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ’ (Ν.3852/10). 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 οργά-νων του δήµου 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
Προκειµένου να τοποθετηθούµε επι του παραδεκτού και του νοµίµου του αιτήµατος, δια του
υπο σχρτ. (3) εγγράφου µας ζητήθηκαν απο την αρµοδία υπηρεσία Περ/ντος <να
διενεργηθούν οι ακόλουθες προκαταρκτικές ενέργειες:
1. Συλλογή στοιχείων προς επίσηµη επιβεβαίωση/καταγραφή του συµβάντος (βεβαίωση
είτε απο Πυροσβεστική είτε απο το Συνεργειο του ∆ήµου που προέβη στην κοπή/τεµαχισµό
του κλαδιού) &
2. ∆ιατύπωση γνώµης/άποψης περι του τοµέα ευθύνης του ∆ήµου ήτοι οτι το δένδρο
εντοπίζεται σε κοινόχρηστο χώρο
Αναζήτηση απο την ενδιαφερόµενη αντιγράφου του ασφαλιστηρίου [προς διαπίστωση της
µη κάλυψης της προκείµενης ζηµίας (θραύση κρυστάλλων) ]

και του πρωτοτύπου

παραστατικού της δαπάνης >
Με τις αποσταλείσες υπ'αρ. Πρωτ. 633/15 απόψεις της (υπο σχετ. 10) η ∆/νση Περ/ντος
αναφέρει οτι < διενήργησε αυτοψία στις 27.2.15 στο σηµείο επι της οδού Κολοκοτρώνη στο
Νο 3 στην περιοχή της Σταµάτας και διαπίστωσε σύµφωνα µε την υπόδειξη του ∆ηµότη
δέντρο εντός οικοπέδου µε σπασµένα κλαδιά που θα µπορούσαν να προκαλέσουν ζηµιά
σε αυτοκίνητο που θα ήταν παρκα-ρισµένο στον δρόµο>
Απο την διενεργηθείσα αυτοψία σαφώς προκύπτει (και µε την υπόδειξη ΄του δηµότη- της
αναφοράς προφανώς αφορώσας στην ενδιαφερόµενη) οτι το δένδρο του οποίου το κλαδί
έπεσε και προκάλεσε τη ζηµία ευρίσκεται εντός οικοπέδου (προφανώς ιδιοκτησίας τρίτου)
και συνεπώς δεν ευρίσκετο επι κοινοχρήστου χώρου ώστε να εντάσσεται στο πεδίο
ευθύνης του ∆ήµου και οποιαδήποτε αποκατάσταση της ζηµίας της ενδιαφεροµένης είναι
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δυνατή να θεµελιωθεί και αναζητηθεί µόνον κατά του ιδιοκτήτη του οµόρου ακινήτου ο
οποίος έχει την ευθύνη εποπτείας του ευρισκόµενου εντός της ιδιοκτησίας του δένδρου.
Εποµένως ∆ΕΝ συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι το συµβιβασµού αφού δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη θεµελίωση της ευθύνης του ∆ήµου και δη α) παράνοµη
πράξη ή παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργάνων του δήµου και β)
αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ζηµιογόνας πράξης ή παράλειψης και του
ζηµιογόνου αποτελέσµατος,
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµεθα την απόρριψη του αιτήµατος.
Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
 Τις διατάξεις των αρ. 105-106 ΕισΝΑΚ
 τη µε αρ.πρωτ. 633/12.1.15 αίτηση της κ. Αικ. Βαρδαλάχου
 Το µε αρ.πρωτ. 2322/27.1.15 έγγραφο ∆/νσης Περ/ντος
 το µε αρ.πρωτ. 2731/2.2.15 έγγραφό µας αναζήτησης απόψεων
 αντίγραφο της απο 10.1.15 προσφοράς για αντικατάσταση παρµπρίζ
 αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος
 αντίγραφο του ∆ΑΤ της ενδιαφεροµένης
 φωτογραφικό υλικό
 οι µε αρ. 70 & 146/3.2.15 ΑΠΥ (παραστατικά) της αιτούµενης δαπάνης
 αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου του οχήµατος
 το µε αρ.πρωτ. 5602 οικ/2.3.15 έγγραφο της ∆/νσης Περ/ντος µε το
 οποίο µας διαβιβάσθηκαν οι συνηµµένες σ' αυτό και µε αρ.πρωτ. 633/27.2.15 απόψεις
της Υπηρεσίας σχετικά µε το περιστατικό.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Απορρίπτει το αίτηµα της δηµότισσας κας Αικ. Βαρδαλάχου περι καταβολής
αποζηµίωσης για ζηµιές από πτώση δένδρου αποδεχόµενη τη γνωµοδότηση της νοµικής
υπηρεσίας του ∆ήµου όπως αναλυτικά µνηµονεύεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
ΤΑ ΜΕΛΗ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Στάϊκος Θεόδωρος
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Ζαµάνης ∆ιονύσιος,
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος
∆ήµαρχος
4. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Κοινοποίηση
Αικ. Βαρδαλάχου
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Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
- Νοµική Υπηρεσία.
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