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ΠΡΟΣ 
Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ:  

1. Οι µε αρ. πρωτ. 16663/20-5-2014 και 16885/22-5-2014 αιτήσεις της Γκιτάκου     
Μάρθας, κατοίκου Αγ. Στεφάνου. 

2. Το από 10-5-2014 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος της Τροχαίας Κηφισιάς. 
3. Την από 10-5-2014 Ιατρική γνωµάτευση Νοσοκοµείου ΚΑΤ. 
4. Την από 13-5-2014 βεβαίωση Ιατρού. 
5. Την µε αρ. πρωτ. 5727/16-5-2014 Ιατρικό πιστοποιητικό του Παίδων Πεντέλης. 
6. Φωτογραφίες. 
7. Την από 13-5-2014 προσφορά συνεργείου αυτ/των. 
8. Το µε αρ. πρωτ. 23F/ΑΠΥΠ-Υ14777/29-5-2014 παραστατικό, ποσού 3.179,53 €.  
9. Το µε αρ. πρωτ. 18312/3-6-2014 έγγραφό µας. 
10. Το µε αρ. πρωτ. 18312/18-6-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου              

∆ιονύσου. 
11. Το µε αρ. πρωτ. 22951/10-7-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής/∆.Ε.Σ.Ε. 
12.  Το µε αρ. πρωτ. 22951/24-7-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου              

∆ιονύσου. 
13. Την µε αρ. πρωτ. 26206/7-8-2014 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.   
14. Το µε αρ. πρωτ. 26206/29-8-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου              

∆ιονύσου. 
                __________________________________________________________ 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Γκιτάκου Μάρθας, κατοίκου Αγ.  Στεφάνου,  

για    καταβολή αποζηµίωσης για ζηµιά που υπέστη στο αυτ/το της. 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή ….  ιδ), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 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. 
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.2 Ν.3852/2010 η απόφαση αυτή  λαµβάνεται ύστερα 
από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα  της σχετικής 
απόφασης.  
 
Στην προκειµένη περίπτωση, προκύπτουν τα ακόλουθα:  
 Από τα επισυναπτόµενα σχετικά έγγραφά και σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 26206/7-
8-2014 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, προκύπτει ότι το ατύχηµα έλαβε 
χώρα επί της Λεωφ. Μαραθώνος κατά την περίοδο εκτέλεσης έργων ασφαλτόστρωσης από 
ανάδοχο της Περιφέρειας Αττικής. Η εκτέλεση των εν λόγω έργων προέβλεπε και απαιτούσε 



την αφαίρεση της παλαιάς ασφάλτου και επίστρωση νέας. Οι εργασίες αφαίρεσης είχαν ως 
αποτέλεσµα την προεξοχή των καλύπτρων των φρεατίων αποχέτευσης, γεγονός που 
προφανώς συνέτεινε στη ζηµιά κατά τη πρόσκρουση του οχήµατος. 
 Ο χώρος του  ατυχήµατος, ήτοι η Λεωφ. Μαραθώνος, εποπτεύεται και επιµελείται 
από την Περιφέρεια Αττικής και εκφεύγει των αρµοδιοτήτων και του πεδίου ευθύνης του 
∆ήµου. Επιπλέον το εν λόγω έργο εκτελείτο µε επιµέλεια και εποπτεία της Περιφέρειας, η 
οποία είχε την υποχρέωση της εποπτείας του και της επίβλεψης στη λήψη των ενδεδειγµένων 
µέτρων προστασίας, σήµανση κλπ. 
 Εποµένως το σηµείο του ατυχήµατος δεν εµπίπτει στον τοµέα ευθύνης του ∆ήµου, 
ενώ από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι το ατύχηµα προκλήθηκε από πληµµελής πράξεις 
του ∆ήµου µας για να θεµελιωθεί αποζηµιωτική ευθύνη του, ελλείποντος ως εκ τούτου του 
απαιτούµενου αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς, πράξεως ή παραλείψεως των 
οργάνων του ∆ήµου µας στη πρόκληση της ζηµιάς.   
  
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
 

− το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ και την παρ. 2 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012.  

− Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
− Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010).  

− Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών. 

− Τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα.  
 
 

 Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την απόρριψη του αιτήµατος της κα Γκιτάκου 
Μάρθας για καταβολή αποζηµίωσης για ζηµιά που υπέστει το αυτοκίνητό  της, για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν παραπάνω.  
                 

                 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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