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ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
Θέµα: Αίτηµα της κ. Ανεζάκη-Γκαϊντέ Αθανασίας περί καταβολής αποζηµίωσης για
ζηµιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό της από πτώση σε λακκούβα
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ
133/19.07.2018 Τεύχος Α’): «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] –
Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ –
Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»:
«1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής
λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) …, δ1) Αποφασίζει
αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».
2)
Το
εδ.
1
του
άρθρου
203
του
Ν.
4555/18
«(Ειδικότερα ο ∆ήµαρχος) … ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, …»,
3) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”,
4) Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016),
5) τα
1.
2.
3.
4.
5.
6.

παρακάτω έγγραφα και αλληλογραφία:
Αίτηση µε αρ.πρωτ. 27503/03-11-20 µε συνηµµένες φωτογραφίες
Άδεια κυκλοφορίας
Άδεια οδήγησης
Φωτοτυπία ταυτότητας
Ασφαλιστήριο συµβόλαιο
Απόδειξη ταµειακής µηχανής και Βεβαίωση από το συνεργείο <ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ> που αφορά αγορά 1 ελαστικού και επισκευή 1 ζάντας αξίας 100,00€
7. Τη µε αριθµ. Πρωτ 30279/01-12-20 έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος
8. Τη µε αρ. Πρωτ.37961/21-12-20 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας στην οποία
διατυπώνεται: «.....φρονούµε πως συντρέχει νόµιµη περίπτωση συµβιβασµού
για την εν λόγω υπόθεση και λήψη αρµοδίως σχετικής απόφασης από την

Οικονοµική Επιτροπή αποδοχής της αίτησης για το συµβιβασµό, περί
καταβολής της αιτούµενης δαπάνης ποσού <100,00€> υπό την προϋπόθεση
α)της προσκοµιδής από την αιτούσα του πρωτοτύπου παραστατικού της
δαπάνης και β)κατά την πληρωµή να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση περί
πλήρους εξοφλήσεώς του από την εν λόγω αιτία».
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα αποζηµίωσης
της κ.Ανεζάκη-Γκαϊντέ Αθανασίας για ποσό 100,00€ .
Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήµατος παρακαλούµε και για την εξιδείκευση πίστωσης σε
βάρος του Κ.Α 00.6492 µε τίτλο <∆ικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης ∆ικαστικών Αποφάσεων ή
Συµβιβαστικών Πράξεων>.
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