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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 32ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 33128/17.11.2017 πρόσκληση
του κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Μπασούρης Μαρίνος, 3. Σερέτη
Χριστίνα, τακτικά μέλη, 4. Καλούδης Κων/νος, 5. Γεωργίου Δημήτριος αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ.
1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 3. Κορμά-Γκουτζίανα Δήμητρα, 4.
Αντύπας Γεώργιος, 5. Αναγνώστου Ιωάννης, 6. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόν στη
συνεδρίαση είναι ο υπάλληλος του Δήμου κ. Κακάτσιος.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 388/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή ποσού αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία, εξώδικος συμβιβασμός ζημίας
και ψήφιση πίστωσης.
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 11ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τo υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.33415/2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, κ. Καλαρύτη, σχετικά με την Αποδοχή
ποσού αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία, εξώδικος συμβιβασμός ζημίας και ψήφιση πίστωσης, το
οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε α) την αποδοχή ποσού € 713,08 (επτακοσίων δέκα τριών ΕΥΡΩ και οκτώ
λεπτών) προς ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεων των ΒΕΤΣΗ Γεωργίου και ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
Γιαννούλας κατοίκων Ηλιούπολης - Αριστομένους 11- από πλευράς της ασφαλιστικής εταιρείας
«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ» /Κλάδου Ατυχημάτων , για ζημία που υπέστη το αρ. κυκλ. ΥΗΤ 4051 ΙΧΕ
αυτοκίνητο ιδιοκτησίας τους, από πτώση κάδου την 22.09.2017 περί την ώρα 4:00 π.μ.
Δυνάμει του αρ. 87716/17 ασφαλιστηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και της ΑΕΓΑ
«Ευρωπαϊκή Πίστη», η ασφαλιστή καταθέτει το ποσό αποζημίωσης που της αναλογεί, στο Δήμο μας, πλην
του ποσού της απαλλαγής ανά ζημιογόνο γεγονός ήτοι ποσού € 300,00 (τριακοσίων ΕΥΡΩ). Με βάση τ΄
αντίγραφα των τιμολογίων η δαπάνη αποκατάστασης της ζημιάς ανέρχεται: συνολικά στο ποσό € 1.013,08
(χιλίων δέκα τριών ΕΥΡΩ και οκτώ λεπτών) και αναλυτικά Ι. σε € 746,48 (επτακόσια σαράντα έξη και
σαράντα οκτώ λεπτών) για την παροχή των υπηρεσιών επισκευής και ΙΙ. Σε € 266,60 (διακοσίων εξήντα έξη
ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτών) για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν.
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β) Την παροχή εξουσιοδότησης στην Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας για την είσπραξη του ποσού με
κατάθεση του ποσού των € #713,08# στο λογαριασμό του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό
GR6501100890000008948004513 εκδίδοντας μετά την κατάθεση το σχετικό Γραμμάτιο Είσπραξης.
γ) Την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή εξοφλητικής απόδειξης προς την ασφαλιστική στον
Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ανάπτυξης.
δ) την αποδοχή εξωδικαστικού συμβιβασμού για το ποσό των € τριακοσίων (290,00) σύμφωνα με την
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
ε) Την ψήφιση ποσού: α)επτακοσίων δέκα τριών ΕΥΡΩ και οκτώ λεπτών (713,08) σε βάρος του ΚΑΕ
00.6495.0009 με τίτλο «αποζημιώσεις δημοτών & τρίτων από ασφαλιστικές καλύψεις λόγω ζημιάς» και β)
σε βάρος του ΚΑΕ 00.6492.0002 με τίτλο «Έξοδα εκτέλεσης συμβιβαστικών πράξεων και εξωδικαστικών
συμβιβασμών ποσό € (290,00) διακοσίων ενενήντα
στ) Την καταβολή στους ως άνω ιδιοκτήτες κατά ποσοστό 50% (πενήντα τοις εκατό) της συνολικής
αποζημίωσης μετά τον εξώδικο συμβιβασμό &σύμφωνα με τα αριθ.: 8911/06.10.17 τιμολόγιο &
0268/06.10.17 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος την Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου,
κ.Μανταδάκη, η οποία έχει ως εξής:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
1. Στη Νομική Υπηρεσία διαβιβάσθηκαν οι υπ’ αριθ. πρωτ. 32600/13-11-2017 και 32601/13-11-2017
αιτήσεις των Παπαχρήστου Γιαννούλας και Βέτση Γεωργίου αντίστοιχα, κατοίκων Ηλιούπολης, οδός
Αριστομένους αριθ. 11, με τις οποίες ζητούν να αποζημιωθούν για τη ζημιά που υπέστη την 21-9-2017 το
σταθμευμένο επί της οδού Αριστομένους αριθ. 11 με αριθ. κυκλ. ΥΗΤ-4051 ΙΧΕ αυτοκίνητο του οποίου είναι
συνιδιοκτήτες κατά 50% από την πρόσκρουση σε αυτό μεταλλικού κλάδου απορριμμάτων του Δήμου.
2. Από τον έλεγχο του τηρουμένου φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, προκύπτουν τα εξής:
Α. Το συμβάν πράγματι έλαβε χώρα τη συγκεκριμένη μέρα όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. οικ.
26444/25-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας ζωής και Καθαριότητας του Δήμου
Β. Η συνολική ζημιά σύμφωνα με τα προσκομισθέντα τιμολόγια επισκευής και αγοράς ανταλλακτικών
ανέρχεται σε 1.013,08 ευρώ.
Γ. Μέρος της αποζημίωσης εξ 713,08 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί από την Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.
δυνάμει του ασφαλιστηρίου που έχει με τον Δήμο Ηλιούπολης.
Ερευνάται συνεπώς η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης της συγκεκριμένης διαφοράς για το
υπολειπόμενο ποσό αποζημίωσης 290.00 ευρώ.
Γενικό νομοθετικό πλαίσιο
Κατά τα γενικώς κρατούντα, η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι δυνατό να έχει ως τελικό
αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του δήμου, δεδομένου ότι, σε περίπτωση
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δικαίωσης του ενάγοντος, η δαπάνη του δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους
επιδικαζόμενους τόκους, ενώ είναι επίσης πιθανό να αναζητηθούν χρηματικά ποσά για αναπλήρωση
διαφυγόντων κερδών ή και ηθική βλάβη. Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση
δικαστικής απόφασης υπέρ του ενάγοντος, η αποδοχή εξώδικου συμβιβασμού εκ μέρους του δήμου
συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με τη
ρητή διάταξη της παρ. 1 του 178 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, ν. 3463/2006).
Περαιτέρω, η τελική επίτευξη εξώδικου συμβιβασμού εναπόκειται μεν στη διακριτική ευχέρεια του
δήμου, η εξέταση ωστόσο του σχετικού αιτήματος αποτελεί υποχρέωση του δήμου, η δε άρνησή του να
κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων παραβιάζει ευθέως τον νόμο και συνιστά μορφή κακοδιοίκησης.
(Συνήγορος του Πολίτη Ιούλιος 2014)
Τέλος, ο συγκεκριμένος συμβιβασμός δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις του Νόμου, καθώς
δεν πρόκειται για μισθολογική διαφορά.
Νομική άποψη
Εν όψει προσδοκώμενου μετά βεβαιότητας ευνοϊκού υπέρ των αιτούντων

αποτελέσματος, σε

περίπτωση που αυτή κινηθεί δικαστικά κατά του Δήμου, ο Δήμος έχει συμφέρον στην εξωδικαστική επίλυση
της διαφοράς, αφού θα επωφεληθεί με την μη καταβολή του κονδυλίου των τόκων και των λοιπών
δικαστικών εξόδων, τα οποία αναμένεται να επιδικασθούν σε βάρος του.
Για τους παραπάνω λόγους γνωμοδοτούμε υπέρ της αποδοχής του προτεινόμενου εξώδικου
συμβιβασμού των Παπαχρήστου Γιαννούλας και Βέτση Γεωργίου καθώς αυτός είναι προς όφελος του
Δήμου.
Ηλιούπολη 20-11-2017
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016 και το Π.Δ. 80/2016
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την αποδοχή ποσού € 713,08 (επτακοσίων δέκα τριών ΕΥΡΩ και οκτώ λεπτών) προς
ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεων των ΒΕΤΣΗ Γεωργίου και ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Γιαννούλας
κατοίκων Ηλιούπολης - Αριστομένους 11- από πλευράς της ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ» /Κλάδου Ατυχημάτων , για ζημία που υπέστη το αρ. κυκλ. ΥΗΤ 4051 ΙΧΕ αυτοκίνητο
ιδιοκτησίας τους, από πτώση κάδου την 22.09.2017 περί την ώρα 4:00 π.μ. Δυνάμει του αρ. 87716/17
ασφαλιστηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και της ΑΕΓΑ «Ευρωπαϊκή Πίστη», η ασφαλιστή
καταθέτει το ποσό αποζημίωσης που της αναλογεί, στο Δήμο μας, πλην του ποσού της απαλλαγής
ανά ζημιογόνο γεγονός ήτοι ποσού € 300,00 (τριακοσίων ΕΥΡΩ). Με βάση τ΄ αντίγραφα των
τιμολογίων η δαπάνη αποκατάστασης της ζημιάς ανέρχεται: συνολικά στο ποσό € 1.013,08 (χιλίων
δέκα τριών ΕΥΡΩ και οκτώ λεπτών) και αναλυτικά Ι. σε € 746,48 (επτακόσια σαράντα έξη και
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σαράντα οκτώ λεπτών) για την παροχή των υπηρεσιών επισκευής και ΙΙ. Σε € 266,60 (διακοσίων
εξήντα έξη ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτών) για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν.
2. Εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας για την είσπραξη του ποσού με κατάθεση
του ποσού των € #713,08# στο λογαριασμό του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό
GR6501100890000008948004513 εκδίδοντας μετά την κατάθεση το σχετικό Γραμμάτιο Είσπραξης
3. Εξουσιοδοτεί για την υπογραφή εξοφλητικής απόδειξης προς την ασφαλιστική στον Αντιδήμαρχο
Οικονομικών και Ανάπτυξης
4. Εγκρίνει την αποδοχή εξωδικαστικού συμβιβασμού για το ποσό των € τριακοσίων (290,00) σύμφωνα
με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
5. Ψηφίζει πίστωση ποσού: α)επτακοσίων δέκα τριών ΕΥΡΩ και οκτώ λεπτών (713,08) σε βάρος του
ΚΑΕ 00.6495.0009 με τίτλο «αποζημιώσεις δημοτών & τρίτων από ασφαλιστικές καλύψεις λόγω
ζημιάς» και β) σε βάρος του ΚΑΕ 00.6492.0002 με τίτλο «Έξοδα εκτέλεσης συμβιβαστικών πράξεων
και εξωδικαστικών συμβιβασμών ποσό € (290,00) διακοσίων ενενήντα
6. Εγκρίνει την καταβολή στους ως άνω ιδιοκτήτες κατά ποσοστό 50% (πενήντα τοις εκατό) της
συνολικής αποζημίωσης μετά τον εξώδικο συμβιβασμό &σύμφωνα με τα αριθ.: 8911/06.10.17
τιμολόγιο & 0268/06.10.17 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 388/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 23.11.2017

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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