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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΔΑ: Ω0ΙΚΩΡΥ-ΗΧΧ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 14εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 11 Μαΐνπ 2017, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 12183/5.5.2017 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ
πνπ δόζεθε ζε θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 72 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ε Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ελλέα είλαη
παξόληα έμη, δειαδή νη θ.θ. 1. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο, 2. Αληύπαο Γεώξγηνο, Αληηπξόεδξνο, 3.
Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 4. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 5. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 6. εξέηε Υξηζηίλα,
ηαθηηθά κέιε, όηη νη θ.θ. 1. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 2. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 3. Μαξγαξώλεο
Παλαγηώηεο, ηαθηηθά κέιε, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε
ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν αληηδήκαξρνο θ. Γεκεηξόπνπινο, ν δηεπζπληήο
νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ θ. Καηζάξεο, θαη νη ππάιιεινη θ.θ. πξίγνπ, Νηθνινπνύινπ θαη Καιαβξπηηλνύ.
Σα πξαθηηθά ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Εσγξάθνο ππξίδσλ.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 137/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγθξηζε, Γηάζεζε θαη ςήθηζε πηζηώζεσλ πνπ αθνξά ζηνλ εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό γηα ηελ

απνθαηάζηαζε δεκηάο, ππαηηηόηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζην όρεκα ηνπ Παπαληώλε Βαζίιεηνπ
Ο Αληηδήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υαηδεδάθεο, πνπ εηζεγήζεθε ην 8ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ην ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.12367/2017 έγγξαθν ηνπ
λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ, θ. Καξαβέινπ, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Παξαθαινχκε λα εηζεγεζείηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ παξαθάησ έγθξηζε δαπάλεο ςήθηζεο
πίζησζεο πνπ αθνξά ζηνλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηάο, ππαηηηφηεηαο ηνπ Γήκνπ,
ζην φρεκα ηνπ Βαζίιεηνπ Παπαληψλε (ΥΔΦ-2391 ΙΦΔ) απφ πηψζε ζε ιαθθνχβα ιφγσ θζαξκέλνπ
νδνζηξψκαηνο επί ηεο νδνχ Αι. Παλαγνχιε θαη Αγακέκλνλνο ζηελ Ηιηνχπνιε, ζηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ ηνπ
ηζρχνληνο πξνυπνινγηζκνχ.
Κ.Α.

Α.Α.Υ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ποσό Ψήυισης

Α.Δ.Α.

εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηάο,
ππαηηηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζην φρεκα ηνπ Βαζίιεηνπ Παπαληψλε
00.6492.0002

(ΥΔΦ-2391 ΙΦΔ) απφ πηψζε ζε ιαθθνχβα ιφγσ θζαξκέλνπ

130,00 €

νδνζηξψκαηνο επί ηεο νδνχ Αι. Παλαγνχιε θαη Αγακέκλνλνο
ζηελ

ηε ζπλέρεηα, έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γεκάξρνπ,
θ. Μαληαδάθε, ε νπνία έρεη σο εμήο:
ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
1. Σηε Ννκηθή Υπεξεζία δηαβηβάζζεθε ε ππ’αξηζ. πξση. 7636/16-03-2017 αίηεζε ηνπ Βαζηιείνπ
Παπαληψλε ηνπ Δπξππίδε, θαηνίθνπ Ηιηνχπνιεο, νδφο Βίηζη αξηζ. 29, κε ηελ νπνία δεηά λα απνδεκησζεί
γηα ηε δεκηά πνπ ππέζηε ηελ 14-03-2017 ην κε αξηζ. θπθι. ΥΔΦ 2391 ΙΦΔ απηνθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ απφ
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πηψζε ζε ιαθθνχβα ιφγσ θζαξκέλνπ νδνζηξψκαηνο επί ηεο νδνχ Αι. Παλαγνχιε θαη Αγακέκλνλνο ζηελ
Ηιηνχπνιε. Απφ ηελ πηψζε πξνθιήζεθαλ δεκηέο ζηα ειαζηηθά ηνπ απηνθηλήηνπ.
2. Απφ ηνλ έιεγρν ησλ εγγξάθσλ πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο. πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
Α. Τν ζπκβάλ πξάγκαηη έιαβε ρψξα ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη πξνθχπηεη ε χπαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
αλσκαιίαο ζην νδφζηξσκα θαη θαη’ επέθηαζε ε επζχλε ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 04-04-2017
έθζεζε απηνςίαο ηεο Γ/λζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηηο ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο.
Β. Σχκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε ζηελ αίηεζε απφδεημε, ην θφζηνο ηεο δεκηάο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 135,00
επξψ.
Δξεπλάηαη ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα εμψδηθεο επίιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο
Γενικό νομοθετικό πλαίσιο
Καηά ηα γεληθψο θξαηνχληα, ε δηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο είλαη δπλαηφ λα έρεη σο ηειηθφ απνηέιεζκα
ηε ζεκαληηθά κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ δήκνπ, δεδνκέλνπ φηη, ζε πεξίπησζε δηθαίσζεο ηνπ
ελάγνληνο, ε δαπάλε ηνπ δήκνπ πξνζαπμάλεηαη κε ηα δηθαζηηθά έμνδα απηνχ θαη ηνπο επηδηθαδφκελνπο
ηφθνπο, ελψ είλαη επίζεο πηζαλφ λα αλαδεηεζνχλ ρξεκαηηθά πνζά γηα αλαπιήξσζε δηαθπγφλησλ θεξδψλ ή
θαη εζηθή βιάβε. Σπλεπψο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ θξίλεηαη κάιινλ πηζαλή ε έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο
ππέξ ηνπ ελάγνληνο, ε απνδνρή εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ εθ κέξνπο ηνπ δήκνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο
πεξηνπζίαο απηνχ, θάηη πνπ απνηειεί άιισζηε ππνρξέσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηε ξεηή δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ
178 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ, λ. 3463/2006).
Πεξαηηέξσ, ε ηειηθή επίηεπμε εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ ελαπφθεηηαη κελ ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δήκνπ, ε
εμέηαζε σζηφζν ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ, ε δε άξλεζή ηνπ λα θάλεη ρξήζε
ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ παξαβηάδεη επζέσο ηνλ λφκν θαη ζπληζηά κνξθή θαθνδηνίθεζεο. (Σπλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε Ινχιηνο 2014)
Τέινο, ν ζπγθεθξηκέλνο ζπκβηβαζκφο δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ Νφκνπ, θαζψο δελ
πξφθεηηαη γηα κηζζνινγηθή δηαθνξά.
Νομική άποψη
Δλ φςεη πξνζδνθψκελνπ κεηά βεβαηφηεηαο επλντθνχ ππέξ ηνπ αηηνχληα απνηειέζκαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ
απηφο θηλεζεί δηθαζηηθά θαηά ηνπ Γήκνπ, ν Γήκνο έρεη ζπκθέξνλ ζηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο,
αθνχ ζα επσθειεζεί κε ηελ κε θαηαβνιή ηνπ θνλδπιίνπ ησλ ηφθσλ θαη ησλ ινηπψλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ, ηα
νπνία αλακέλεηαη λα επηδηθαζζνχλ ζε βάξνο ηνπ.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο γλσκνδνηνχκε ππέξ ηεο απνδνρήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ
ηνπ Παπαληψλε Βαζίιεηνπ θαζψο απηφο είλαη πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ.
Ηιηνχπνιε 05-05-2017
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.)
Οκόθσλα Απνθαζίδεη
1. Δγθξίλεη ηνλ εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό επίιπζεο δηαθνξάο γηα ηελ εμόθιεζε ζπλνιηθήο ππνρξέσζεο
ηνπ Γήκνπ έλαληη ηνπ BAΗΛΔΗΟΤ ΠΑΠΑΝΣΧΝΖ , ζπλνιηθνύ πνζνύ 130,00 €, πνπ πξνθιήζεθε ζην
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Η.Υ.Δ. απηνθίλεηό ηνπ κε αξηζ. θπθι. ΤΔΥ 2391 από πηώζε ζε ιαθθνύβα, ιόγσ θζαξκέλνπ
νδνζηξώκαηνο, επί ηεο νδνύ Αι. Παλαγνύιε θαη Αγακέκλνλνο ζηελ Ζιηνύπνιε
2. Φεθίδεη πίζησζε πνζνύ εθαηόλ ηξηάληα επξώ (130,00) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6492.0002 ηνπ ηζρύνληνο
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δηθαζηηθώλ εμόδσλ θαη εμόδσλ εθηέιεζεο
δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ (ΠΑΠΑΝΣΧΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ)
Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 137/2017 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηελ ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝ/ΝΟ

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΟΤΡΖ ΜΑΡΗΝΟ

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 12.5.2017

ΔΡΔΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ

O ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΤΣΕΗΑΝΑ ΓΖΜΖΣΡΑ
ΑΝΣΤΠΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
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