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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 5 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.9316/31.3.2017 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 οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1.Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος,
3. Παπαδόπουλος Κων/νος 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, 8. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1.
Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2. Παναγιώταρης Αναστάσιος, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση
είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Μακρής και Συρίγου και η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων κ.
Καραγιαννίδου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 82/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων που αφορά στον εξωδικαστικό συμβιβασμό για
την αποκατάσταση ζημίας, υπαιτιότητας του Δήμου στο όχημα του Πελεκάνου Γεωργίου.

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το
ο

12 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.9500/2017 έγγραφο
του νομικού συμβούλου του Δήμου, κ. Καραβέλου, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την παρακάτω έγκριση δαπάνης ψήφισης
πίστωσης που αφορά στον εξωδικαστικό συμβιβασμό για την αποκατάσταση ζημιάς, υπαιτιότητας του
Δήμου, στο όχημα του Γεώργιου Πελεκάνου (ΖΖΟ-3417 ΙΧΕ) από χλοοκοπτικό μηχάνημα εργαζόμενου του
Δήμου κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης πρασίνου επί της πλατείας Πλαστήρα στην Ηλιούπολη, στον
σχετικό κωδικό του ισχύοντος προϋπολογισμού.
Ψήφιση πίστωσης:
Κ.Α.

Α.Α.Υ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ποσό Ψήφισης

Α.Δ.Α.

εξωδικαστικός συμβιβασμός για την αποκατάσταση ζημιάς, υπαιτιότητας
του Δήμου, στο όχημα του Γεώργιου Πελεκάνου (ΖΖΟ-3417 ΙΧΕ) από
00.6492.0002

χλοοκοπτικό μηχάνημα εργαζόμενου του Δήμου κατά την διάρκεια

75,00 €

εργασιών συντήρησης πρασίνου επί της πλατείας Πλαστήρα στην
Ηλιούπολη

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του
Δημάρχου, κ. Μανταδάκη, η οποία έχει ως εξής:
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
1. Στη Νομική Υπηρεσία διαβιβάσθηκαν οι υπ’ αριθ. πρωτ. 31459/07-112016 και 34788/07-12-2016
αιτήσεις του Γεώργιου Πελεκάνου, κατοίκου Ηλιούπολης, οδός Πάρου αριθ. 8, με τις οποίες ζητά να
αποζημιωθεί για τη ζημιά που υπέστη (θραύση τζαμιού) την 07-11-2016 το με αριθ. κυκλ. ΖΖΟ 3417
αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του που ήταν σταθμευμένο επί της πλατείας Πλαστήρα στην Ηλιούπολη, από
χλοοκοπτικό μηχάνημα εργαζόμενου του Δήμου κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης πρασίνου.
2. Από τον έλεγχο των εγγράφων που τέθηκαν υπόψη της Νομικής Υπηρεσίας. προκύπτουν τα εξής:
Α. Το συμβάν πράγματι έλαβε χώρα τη συγκεκριμένη μέρα, όπως προκύπτει από δήλωση ζημιάς που
υπέβαλλε την 07-11-2016 ο δενδροκηπουρός του Δήμου Τζαδήμας Αθανάσιος.
Β. Το κόστος επισκευής της ζημιάς προκύπτει από σχετικές αποδείξεις που προσκομίσθηκαν και ανέρχεται
σε 75,00 ευρώ.
Ερευνάται συνεπώς η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης της συγκεκριμένης διαφοράς
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 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 του αιτούντα αποτελέσματος, σε περίπτωση που
αυτός 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
του Γεώργιου Πελεκάνου καθώς αυτός είναι προς όφελος του Δήμου.
Ηλιούπολη 20-03-2017
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
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Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό επίλυσης διαφοράς για την εξόφληση συνολικής υποχρέωσης
του Δήμου έναντι του ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, συνολικού ποσού 75,00 €, για την αποκατάσταση
ζημίας που προκλήθηκε στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του με αριθ. κυκλ. ΖΖΟ 3417
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού εβδομήντα πέντε ευρώ (75,00) σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0002 του
ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την αντιμετώπιση δικαστικών εξόδων και εξόδων
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 6.4.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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