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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 46/23-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 481/2016

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξώδικο ή µη
συµβιβασµό και δέσµευση της σχετικής
πίστωσης.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η-11-2016 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από
την υπ’αριθ. 40051/18-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 74 και 75του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί
σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 8 µέλη ,δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πράτανος Απόστολος, Αντιπρόεδρος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
Γεωργαλή Ζωή
Γκιζάρης Στέργιος
Αναγνώστου Πασχάλης
Αποστόλου Στυλιανός
Καρκατζούνης Θεοφάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής ∆ηµήτριος

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
Λόγω απουσίας του Προέδρου, χρέη εκτελεί ο Αντιπρόεδρος κος Πράτανος
Απόστολος.
Ο Αντιπρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι
µε την αριθ. 433/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκε στο
δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827), η παροχή γνωµοδότησης
για τον εξώδικο συµβιβασµό µεταξύ του ∆ήµου Θέρµης και της κας Λυκογιάννη
Παρασκευής ύστερα από την µε αριθ. Πρωτ. 34548/7-10-2016 αίτησή της για
αποζηµίωση από θραύση κρυστάλλων του µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΖΥ8810 ΙΧ
οχήµατος ιδιοκτησίας της.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2010, η Οικονοµική
Επιτροπή … «αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο
συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού των
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον
εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο που
υπερβαίνει το παραπάνω ποσό».
Ύστερα από τα παραπάνω έθεσε υπόψη τη γνωµοδότηση του δικηγόρου κ.
Ματέλλα Χρήστου σύµφωνα µε την οποία:
«Με την υπό αριθµό 433/2016 απόφασή σας, µου ζητήθηκε η παροχή
εγγράφων νοµικών συµβουλών σχετικά µε την υπό αριθµό 34548/7.10.2016
αίτηση της Παρασκευής Λυκογιάννη περί καταβολής αποζηµίωσης λόγω
θραύσης του οπίσθιου κρυστάλλου, του µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΖΥ 8810
αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας της , οφειλόεµνη σεπαράνοµη συµπεριφορά
υπαλλήλου του ∆ήµου Θέρµης που τελέστηκε στις 6.10.2016 και ώρα 10.30
π.µ στο Τριάδι του ∆ήµου Θέρµης . Σας αναφέρω τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 65 του ν 3852/2010 µε τίτλο "Αρµοδιότητες του δηµοτικού
συµβουλίου" ορίζεται ότι :
1. Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το
δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του
δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο
µεταβίβασε σε επιτροπή του.
Στο άρθρο 72 του ν 3852/2010 ορίζονται οι αρµοδιότητες της
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :Η Οικονοµική Επιτροπή
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του
δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρµοδιότητες:α) .....ιγ) αποφασίζει για
την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων,ιδ)
αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή
κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού των τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον
εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο που
υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.
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. Προκειµένου για
µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε µορφής, περιλαµβανοµένων και των
επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων µέσων,
ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις
περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το
δηµοτικό συµβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειµένου των τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` της προηγούµενης παραγράφου.
Ενόψει των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή αφού προηγηθεί
γνωµοδότηση ∆ικηγόρου µπορεί να προβεί σε εξώδικο συµβιβασµό
µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
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Για το νόµω βάσιµο λήψης µίας απόφασης εξώδικης καταβολής
αποζηµίωσης πρέπει να συντρέχουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1)
Να ευθύνεται για τη ζηµία υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης , η
πράξη ή παράλειψη να τελέσθηκε εν ώρα υπηρεσίας και κατά την
εκτέλεση αυτής , η ζηµία να οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην
πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου και όχι σε συντρέχουσα υπαιτιότητα
της αιτούσης ή άλλη αιτία ,η ζηµία να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την
παράνοµη συµπεριφορά του υπαλλήλου και η πράξη η παράλειψη να
µην έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του δηµοσίου
συµφέροντος (άρθρα 105 &106 του Εισαγ. Νόµου ΑΚ και άρθρο 914
ΑΚ) .
2)
Να αποδεικνύεται το ύψος της πραγµατικής ζηµίας και να
αποκαθίσταται αυτή ) η πραγµατική ζηµία και όχι κάποιο υπερβολική
και µη ανταποκρινόµενη στην πραγµατικότητα ζηµία (άρθρο 914 ΑΚ) .
Με βάση όσα έγγραφα µου δόθηκαν , την προφορική ενηµέρωση
που είχα καθώς και από τη µε αρ. Πρωτ. ∆Υ/3.11.2016 έκθεση
συµβάντος που µου δόθηκε προκύπτουν τα ακόλουθα:
Καθ' οµολογία του δηµοτικού υπαλλήλου , εργαζόµενου στο τµήµα
συντήρησης πρασίνου του ∆ήµου Θέρµης , στις 5.10.2016 και ώρα
10.30π.µ , και ενώ εργαζόταν κατ' εντολή της Υπηρεσίας στην περιοχή
του Τριαδίου , επιφορτισµένος µε την αποψίλωση χόρτων µε τη χρήση
µεσινέζας , κατά την κοπή χόρτων µε τη χρήση του εν λόγω
µηχανήµατος και
εξαιτίας της χρήσης αυτού, µία µικρή πέτρα
εξοστρακίστηκε και κτύπησε παρακείµενο σταθµευµένο
όχηµα µε
αριθµό πινακίδων ΝΖΥ 8810, κείµενο επί της οδού Ιωνίας στον αριθµό
16Α , προκαλώντας θραύση του οπίσθιου υαλοπίνακα (οπίσθιο παρµπρίζ)
αυτού όπως φαίνεται και στη σχετική φωτογραφία .
Ο εργαζόµενος
αναζήτησε τον ιδιοκτήτη , τον εντόπισε και του ανέφερε το γεγονός του
ατυχήµατος.
Η παθούσα υπέβαλε την ως άνω αίτηση αποζηµίωσης και
προσκόµισε τη µε αριθµό 3999/5.10.2016 έκθεση ζηµίας που συντάχθηκε
από τους Μανώλη Ανυφαντάκη και Κων/νο Αλουτζανίδη όπου
καταγράφεται η αξία αγοράς του ανταλλακτικού ( 80,65 ευρώ) και το
κόστος της εργασίας (64,50 ευρώ )πλέον ΦΠΑ , οι δύο αποδείξεις της “Ε.
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ – Κ.ΑΛΟΥΤΖΑΝΙ∆ΗΣ 0Ε” επιχείρισης φανοβαφείου ,
ποσού 100 ευρώ η µία που αφορά στην αγορά ανταλλακτικού και 80
ευρώ η άλλη που αφορά στην παροχή υπηρεσιών , µε ηµεροµηνία
5.10.2016. Επίσης προσκόµισε το από 4.5.2016 και ευρισκόµενο σε ισχύ
ασφαλιστήριο της εταιρείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡIΚΑΝ (anytime insurance on
line) από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη
θραύσης κρυστάλλων .
Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι από πράξη του δηµοτικού
υπαλλήλου που τελέσθηκε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του
ανατέθηκαν ,
η
οποία οφείλεται σε οµολογηµένη αποκλειστική
υπαιτιότητά του,
χωρίς να υπάρχει συντρέχουσα υπαιτιότητα της
παθούσης ή άλλου και χωρίς να συντρέχει περίπτωση
ανωτέρας βίας
προκλήθηκε η συγκεκριµένη ζηµιά η οποία τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε
την ως άνω παράνοµη συµπεριφορά.
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Επίσης όπως ενηµερώθηκα από την Υπηρεσία , το ποσό που
κατέβαλε η παθούσα την ίδια ηµέρα για την αποκατάσταση της ζηµίας
ήτοι συνολικά για αγορά ανταλλακτικού και εργατικά ήτοι 180 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% είναι εντός των τιµών που ισχύουν
στην αγορά και δεν ειναι υπερβολική .
Με βάση τα ανωτέρω είναι νόµω και ουσία βάσιµη η λήψη
απόφασης για καταβολή της αποζηµίωσης στα πλαίσια συνοµολόγησης
ενός εξώδικου συµβιβασµού αλλά και προς το συµφέρον του ∆ήµου
Θέρµης λόγω αποφυγής µακροχρόνιων δικαστικών αγώνων µε αρνητικό
αποτέλεσµα , δικαστικών εξόδων και τόκων υπερηµερίας .
Επειδή η παθούσα όπως αναφέρει στην αίτησή της αξιώνει
µόνο την κάλυψη της θετικής ζηµίας που υπέστη χωρίς ωστόσο να
αποκλείεται νοµικά η δυνατότητα εκ µέρους της έγερσης και άλλων
αξιώσεων για τυχόν αποθετική ζηµία ή ηθική βλάβη προτείνω εφόσον η
οικονοµική επιτροπή αποφασίσει την πληρωµή της απαίτησης να
συµπεριληφθεί στην απόφαση που θα λάβει και κατ΄ επέκταση και στο
έγγραφο του εξώδικου συµβιβασµού που θα ακολουθήσει, ότι η αιτούσα
µε την είσπραξη του ποσού των εκατόν ογδόντα (180) ευρώ έχει πλήρως
ικανοποιηθεί και δεν έχει και δεν διατηρεί καµία άλλη αξίωση κατά του
∆ήµου Θέρµης ή του υπαίτιου υπαλλήλου είτε για θετική ή αποθετική
ζηµία ή ηθική βλάβη προκειµένου να εκλείψει στο µέλλον κάθε πιθανή
άλλη αξίωση της αιτούσης κατά του ∆ήµου Θέρµης.
Επειδή
κατά
τα ανωτέρω υφίσταται
νόµιµο αλλά και
ουσιαστικό έρεισµα για την κατάρτιση εξώδικου συµβιβασµού γνωµοδοτώ
υπέρ της θετικής απάντησης επί της υπό εξέταση αίτησης και της επίτευξης
εξώδικου συµβιβασµού µε το ανωτέρω περιεχόµενο .»
Ύστερα από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος πρότεινε την λήψη απόφασης κατά του
εξώδικου συµβιβασµού και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά.
Έθεσε επίσης υπόψη την από 16-11-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για δέσµευση πίστωσης ποσού 180,00 ευρώ σε
βάρος του Κ.Α. 02.00.6495.001 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2016 για την
αποζηµίωση της κας Λυκογιάννη.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του
Αντιπροέδρου της, τη γνωµοδότηση του δικηγόρου και τις διατάξεις του άρθρου
72 παρ. 1 περ. ιδ) , εδ. 2 και παρ. 2 του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

1. Υπέρ του εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θέρµης και της κας
Λυκογιάννη Παρασκευής για την καταβολή ποσού 180 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ύστερα από την µε αριθ. Πρωτ. 34548/7-102016 αίτησή της για αποζηµίωση από θραύση κρυστάλλων του µε αριθµό
κυκλοφορίας ΝΖΥ8810 ΙΧ οχήµατος ιδιοκτησίας της και ύστερα από τη
γνωµοδότηση του δικηγόρου Θεσσαλονίκης κου Ματέλλα Χρήστου (Α.Μ.
4827).
Η κ. Λυκογιάννη Παρασκευή µε την είσπραξη του ποσού των εκατόν
ογδόντα (180) ευρώ έχει πλήρως ικανοποιηθεί και δεν έχει και δεν
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διατηρεί καµία άλλη αξίωση κατά του ∆ήµου Θέρµης ή του υπαίτιου
υπαλλήλου είτε για θετική ή αποθετική ζηµία ή ηθική βλάβη .
2. ∆εσµεύει πίστωση ποσού 180,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6495.001
προϋπολογισµού οικ. Έτους 2016 για την αποζηµίωση της κας Λυκογιάννη
Παρασκευής κατόπιν του εξώδικου συµβιβασµού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 481/2016.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

