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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 6/1-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 62/2017

ΘΕΜΑ: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός, άσκηση
ή µη ενδίκου βοηθήµατος, ορισµός
δικηγόρου για τη σύνταξη, κατάθεσή
του και την παράστασή του στη
δικάσιµο που θα οριστεί και δέσµευση
της σχετικής πίστωσης.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι)
σήµερα την 1η-2-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η
Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 5/27-1-2017 πρόσκληση
συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75
του 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.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2.Γκιζάρης Στέργιος
3.Γεωργαλή Ζωή
4.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5.Καρκατζίνος Νικόλαος
6.Πράτανος Απόστολος
7.Αποστόλου Στυλιανός
8.Αγοραστούδη Ευγενία
(αναπληρωµατικό µέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αναγνώστου Πασχάλης

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.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 9ο της ηµερησίας
διατάξεως θέµα είπε ότι µε την αριθ. 3/2017 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής ανατέθηκε στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ.
4827), η παροχή γνωµοδότησης για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό µε την
εταιρεία Interamerican για τις φθορές που έλαβαν χώρα στο έργο που
εκτελέστηκε σύµφωνα µε την υπ’αρίθµ. 97/2010 µελέτη «Ανάπλαση πεζοδροµίων
οδών Β. Ταβάκη και ∆ηµ. Καραολή ∆ήµου Θέρµης», ύστερα από τροχαίο
ατύχηµα που έλαβε χώρα στις 25/7/2014 επί της οδού Β. Ταβάκη, πλησίον του
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∆ηµαρχείου και σε κάθε περίπτωση να προτείνει, ποιες είναι οι νοµικές
διαδικασίες, στις οποίες ο ∆ήµος πρέπει να προβεί.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την γνωµοδότηση- νοµικές συµβουλές του
πληρεξουσίου δικηγόρου σύµφωνα µε την οποία:
«Με την υπό αριθµό 3/2017 απόφασή σας, µου ανατέθηκε να γνωµοδοτήσω
για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό µε την εταιρεία Interamerican για τις φθορές
που έλαβαν χώρα στο έργο που εκτελέστηκε σύµφωνα µε την υπ’αρίθµ. 97/2010
µελέτη «Ανάπλαση πεζοδροµίων οδών Β. Ταβάκη και ∆ηµ. Καραολή ∆ήµου
Θέρµης», ύστερα από τροχαίο ατύχηµα που έλαβε χώρα στις 25/7/2014 επί της
οδού Β. Ταβάκη, πλησίον του ∆ηµαρχείου και σε κάθε περίπτωση να προτείνω
τις νοµικές διαδικασίες στις οποίες ο ∆ήµος πρέπει να προβεί.
Τέθηκε υπ' όψιν µου η ακόλουθη ιστορική βάση: Στις 25/7/2014 έλαβε
χώρα τροχαίο ατύχηµα επί της οδού Β. Ταβάκη, πλησίον του ∆ηµαρχείου, µε
αποτέλεσµα να προκληθούν φθορές, οι οποίες καταγράφονται στο από 25/7/2014
δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος υλικών ζηµιών του Τµήµατος Τροχαίας
Θέρµης, στο έργο που εκτελέστηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 97/2010 µελέτη
«Ανάπλαση πεζοδροµίων οδών Β. Ταβάκη και ∆ηµ. Καραολή ∆ήµου Θέρµης» Η
Υπηρεσία χορήγησε στην ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ- ΕΚΤΙΜΗΤΕΣΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, για λογαριασµό της Interamerican, τα απαραίτητα στοιχεία
προκειµένου να προβεί στην εκτίµηση της ζηµίας, η οποία, σύµφωνα µε την από
28/12/2016 ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την Interamerican, ανέρχεται στο
ποσό των 5.474,89 € πλέον ΦΠΑ. Η προσφορά της Αναδόχου Εταιρείας
ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Με βάση την ενηµέρωση που
είχα από την Υπηρεσία , η ασφαλιστική εταιρεία δέχθηκε να πληρώσει το
ποσό της εκτίµησης και όχι το ποσό της τεχνικής προσφοράς οπότε τίθεται
εκ µέρους του ∆ήµου Θέρµης ζήτηµα αποδοχής της πρότασής της που
εµπεριέχει την έννοια του συµβιβασµού .
Από τις συνθήκες του ατυχήµατος όπως µου περιγράφηκαν αλλά και
από την πρόθεση της ασφαλιστικής εταιρείας να καταβάλλει αποζηµίωση
προκύπτει η αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού στην πρόκληση του
ατυχήµατος. Επίσης δεν αµφισβήθηκε ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της
υπαίτιας συµπεριφοράς του οδηγού και της ζηµίας που υπέστη ο ∆ήµος
Θέρµης .
Η ασφαλιστική εταιρεία και η προστηθείσα από αυτήν εταιρεία που
διενήργησε την πραγµατογνωµοσύνη ,έλαβαν γνώση του τιµολογίου του έργου
(που εκδόθηκε κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου) και µε βάση τις τιµές
µονάδας εκείνου του τιµολογίου προσδιόρισε το ύψος της δαπάνης
αποκατάστασης και αυτό το ποσό πρότεινε ως αποζηµίωση .
Όπως µου εξηγήθηκε από την Υπηρεσία , το συγκεκριµένο τιµολόγιο
αφορούσε ένα πολύ µεγαλύτερο έργο και λόγω της οικονοµίας κλίµακας που
επιτυγχάνεται σε ένα µεγαλύτερο έργο και του αναµενόµενου µεγαλύτερου
κέρδους
από την ανάδοχο εταιρεία, η ανάδοχος εταιρεία έκανε τη
συγκεκριµένη προσφορά , βάσει της οποίας και επιµερίζοντας αυτήν κατά
µονάδα , το κόστος του έργου που καταστράφηκε από το ατύχηµα φαίνεται
να προκύπτει χαµηλότερο . Αντιθέτως η προσφορά σήµερα εκ µέρους της
αναδόχου εταιρείας αλλά και του όποιου υποψηφίου αναδόχου για την
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εκτέλεση του συγκεκριµένου µόνο έργου (αποκατάσταση της ζηµίας ) επειδή
δεν µπορεί να επιτευχθούν οι ανάλογες οικονοµίες κλίµακας ούτε η
προσφερθείσα για το αρχικό συνολικό έργο έκπτωση του αναδόχου , θα
είναι µεγαλύτερης αξίας , όση στην τεχνική προσφορά της αναδόχου
λεπτοµερώς περιγράφεται.
Εάν ο ∆ήµος Θέρµης εισπράξει την προτεινόµενη αποζηµίωση , µε
βάση της προσφορά της αναδόχου εταιρείας , η οποία
εκλαµβάνεται ως
προσήκουσα, δεν θα µπορέσει , αναλώνοντας την αποζηµίωση αυτή, να
αποκαταστήσει τη βλάβη και να επανέλθουν τα πράγµατα στην προτεραία του
ατυχήµατος κατάσταση αλλά θα κληθεί να καταβάλει εξ ιδίων µία
σηµαντική δαπάνη (διαφορά).
Κατά την κρατούσα άποψη στην ελληνική θεωρία και νοµολογία η
αποζηµίωση έχει σκοπό την κάλυψη της πραγµατικής ζηµίας του ζηµιωθέντος .
Με βάση τα ανωτέρω η πραγµατική ζηµία του ∆ήµου Θέρµης είναι το
ποσό που καλείται να καταβάλλει σήµερα για την επαναφορά των
πραγµάτων στην προτεραία κατάσταση. Επίσης η αξία που χάθηκε και για
την οποία οφείλεται αποζηµίωση είναι µέγεθος µεταβλητό µέσα στο χρόνο. Η
άποψη που κρατεί είναι ότι κρίσιµος χρόνος για τον υπολογισµό της αξίας
µίας παροχής ο χρόνος παροχής της έννοµης προστασίας . (Απ . Γεωργιάδης –
Μιχ. Σταθόπουλος Αστικός Κώδικας , Ερµηνεία κατ' άρθρο). Με βάση τις
ανωτέρω παραδοχές και θεωρούµενης ως προσήκουσας της προσφοράς της
αναδόχου , ο ∆ήµος Θέρµης πρέπει να εισπράξει ως αποζηµίωση το ποσό
που αναφέρεται στην προσφορά της αναδόχου προκειµένου να εκτελεσθεί το
έργο και να επανέλθει στην προτεραία κατάσταση ενώ εάν εισπράξει το
προτεινόµενο ποσό δεν θα αποζηµιωθεί πλήρως .
Η έννοια του συµβιβασµού (άρθρο 871 ΑΚ) είναι ότι δια του
συµβιβασµού οι συµβαλλόµενοι διαλύουν µε αµοιβαίες υποχωρήσεις έριδα ή
αβεβαιότητα περί κάποιας έννοµης σχέσης . Έρις είναι η αµφισβήτηση
µεταξύ άλλων και της έκτασης µίας έννοµης σχέσης όπως είναι το ύψος της
οφειλόµενης αποζηµίωσης, ενώ αβεβαιότητα είναι η αµφιβολία εάν γεννήθηκε
η έννοµη σχέση, εάν υπάρχει ή σε ποια έκταση. Η επισφαλής απαίτηση
εξοµοιώνεται από το νόµο έριδα ή αβεβαιότητα.
Εν προκειµένου και υπό τις παρούσες συνθήκες η µοναδική
αµφισβήτηση εστιάζεται στο ύψος του οφειλόµενου ποσού αποζηµίωσης
καθώς η ασφαλιστική εταιρεία προσφέρει 6.734,12 ευρώ για την
αποκατάσταση µίας ζηµίας , για την οποία ωστόσο σήµερα πρέπει να
καταβληθούν 14.760 ευρώ σύµφωνα µε την προσφορά της αναδόχου . Η
απόκλιση είναι πολύ µεγάλη, η φερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρείας
είναι σήµερα υπαρκτή
και όποιο ποσό επιδικασθεί δικαστικώς θα
εισπραχθεί , εποµένως εκλείπουν οι λόγοι ενός τέτοιου συµβιβασµού που
καταρχήν δεν είναι επωφελής για το ∆ήµο ενώ µε βάση τα προεκτεθέντα ο
ισχυρισµός της ασφαλιστικής εταιρείας δεν προβάλλει βάσιµος και νόµιµος .
Με βάση την αρχή της νοµιµότητας που χαρακτηρίζει τη δηµόσια δράση ο
συµβιβασµός δεν προβάλλει επωφελής για το ∆ήµο και εποµένως δεν είναι
και νόµιµος .
Για τους ανωτέρω λόγους προτείνω την απόρριψη της κατ' εκτίµηση
πρότασης συµβιβασµού και την άσκηση αγωγής κατά του υπόχρεου οδηγού ,
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του ιδιοκτήτη του οχήµατος και της ασφαλιστικής εταιρείας µε αίτηµα την
καταβολή πλήρους αποζηµίωσης για την αποκατάσταση της βλάβης αλλά και
της ηθικής βλάβης που έχει υποστεί ο ∆ήµος Θέρµης »
Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε να απορριφθεί η πρόταση εξωδίκου
συµβιβασµού και η άσκηση ενδίκου βοηθήµατος (αγωγής) µε αίτηµα την
καταβολή πλήρους αποζηµίωσης για την αποκατάσταση της βλάβης αλλά και
της ηθικής βλάβης που έχει υποστεί ο ∆ήµος Θέρµης και κάλεσε την
Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Επίσης πρότεινε τον ορισµό του δικηγόρου Χρήστου Ματέλλα (Α.Μ. 4827) για τη
σύνταξη κατάθεση της αγωγής και την παράσταση στη δικάσιµο που θα οριστεί.
Τέλος έθεσε υπόψη την από 27-1-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για
δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 290,16 Ευρώ (ποσού 105,40 ευρώ
(συµπερ.ΦΠΑ 24%) προκειµένου να συνταχθεί και κατατεθεί η αγωγή καθώς και
ποσού 184,76ευρώ (συµπερ.ΦΠΑ 24%) για την παράσταση κατά τη συζήτηση
αυτής) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 (α/α 193) και κάλεσε την Οικονοµική
Επιτροπή να προβεί στη σχετική δέσµευση.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του Προέδρου της , την γνωµοδότηση και τις διατάξεις των περ. ιγ)
και ιδ) της παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 72 Ν.3852/2010 και του Π.∆. 80/016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

1. Την απόρριψη της πρότασης εξώδικου συµβιβασµού µε την ασφαλιστική
εταιρεία Interamerican για την καταβολή αποζηµίωσης για τις φθορές που
έλαβαν χώρα στο έργο που εκτελέστηκε σύµφωνα µε την υπ’αρίθµ. 97/2010
µελέτη «Ανάπλαση πεζοδροµίων οδών Β. Ταβάκη και ∆ηµ. Καραολή ∆ήµου
Θέρµης», ύστερα από τροχαίο ατύχηµα που έλαβε χώρα στις 25/7/2014 επί
της οδού Β. Ταβάκη, πλησίον του ∆ηµαρχείου ύστερα από τη γνωµοδότηση
του δικηγόρου Θεσσαλονίκης κου Χρήστου Ματέλλα. Συγκεκριµένα η
ασφαλιστική εταιρεία προσφέρει 6.734,12 ευρώ για την αποκατάσταση
της ζηµίας , για την οποία ωστόσο σήµερα πρέπει να καταβληθούν
14.760 ευρώ σύµφωνα µε την προσφορά της αναδόχου του έργου. . Η
απόκλιση είναι πολύ µεγάλη, η φερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρείας
είναι σήµερα υπαρκτή και όποιο ποσό επιδικασθεί δικαστικώς θα
εισπραχθεί , εποµένως εκλείπουν οι λόγοι ενός τέτοιου συµβιβασµού που
καταρχήν δεν είναι επωφελής για το ∆ήµο
2. Την άσκηση αγωγής ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου κατά του υπόχρεου
οδηγού , του ιδιοκτήτη του οχήµατος και της ασφαλιστικής εταιρείας µε
αίτηµα την καταβολή πλήρους αποζηµίωσης για την αποκατάσταση της
βλάβης αλλά και της ηθικής βλάβης που έχει υποστεί ο ∆ήµος Θέρµης
σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του δικηγόρου κου Ματέλλα Χρήστου.
3. Τη σύνταξη και κατάθεση της αγωγής από το δικηγόρο Θεσσαλονίκης
Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827) και την παράστασή του στη δικάσιµο που θα
οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή συζήτηση αυτής.
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4. ∆εσµεύει πίστωση συνολικού ποσού 290,16 Ευρώ (ποσού 105,40 ευρώ
(συµπερ.ΦΠΑ 24%) προκειµένου να συνταχθεί και κατατεθεί η αγωγή
καθώς και ποσού 184,76ευρώ (συµπερ.ΦΠΑ 24%) για την παράσταση κατά
τη συζήτηση αυτής) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/ού οικ. Έτους 2017 (α/α
193)

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 62/2017.
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
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού διακοσίων ενενήντα ευρώ
και δεκαέξι λεπτών (290,16€) είναι εντός του
διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017
του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.00.6111 πίστωσης και
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 193 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών
Πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 87.824,55€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Μαϊδου Ελένη

