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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..11η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-5-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..117/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..17ης/5/2013.. της ..11ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 17η Μαΐου 2013.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 14143/14-5-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την 
τακτοποίηση βεβαιωµένων οφειλών του ∆ήµου στη ∆ΟΥ» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για αποστολή 
αλληλογραφίας και δεµάτων µέσω µηχανήµατος του ΕΛΤΑ. (Κρητικού Παρασκευή)» 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗΣ περί 

καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το ελαστικό του αυτ/του της από 
πτώση επι  λακκούβας στο οδόστρωµα». 

ΘΕΜΑ 2ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΞΕΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το πίσω µέρος του αυτ/του του από 
πρόσπτωση σ' αυτό κάδου σκουπιδιών». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος δηµότη κ. ΣΙΜΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗΣ   περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό της από πτώση κλαδιού 
δένδρου την ώρα κοπής από συνεργείο του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  για επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως  καταβληθέντων σύµφωνα µε τις 30/2013, 31/2013, 55/2013 Αποφάσεις 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 ευρώ για 
αποπληρωµή οφειλών των Κοινωφελών ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Αγίου Στεφάνου, 
Κρυονερίου και Άνοιξης προς την ∆.O.Y. Κηφισιάς – Αγ. Στεφάνου». -ΑΠΕΣΥΡΘΗ- 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση 
σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. 826 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 12011/18.4.2013 για 
την Εγκατάσταση (µε την Προµήθεια) Καλωδίου Τροφοδοσίας Ρεύµατος στη ∆εξαµενή 
Πόσιµου Ύδατος στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου µε τη ∆ιαδικασία του 
Κατεπείγοντος». 
ΘΕΜΑ 7ο:. «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεση Πίστωσης και της υπ. αρ. 
827/12012/18.4.2013 Απόφασης ∆ηµάρχου για Απευθείας Ανάθεση Κατεπείγουσας 
Προµήθειας Υλικών για την Πολιτική Προστασία του ∆ήµου κατά την Περίοδο 25-27 
Αυγούστου 2012». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών – 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια των στολών της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας καθώς και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε  Ιατρό Εργασίας». –ΑΠΕ-
ΣΥΡΘΗ- 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  του µειοδότη  για την 
εκτέλεση  του έργου: «τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στη ∆.Κ. Αγίου 
Στεφάνου »» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 24.600,00 € για την 
«Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για τη χρηµατοδότηση του έργου: 
“Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Κ. ∆ιονύσου”»-ΑΠΕΣΥΡΘΗ- 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 483,39€  για τη δηµοσίευση 
περίληψης διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΟΡΑΗ-
ΚΑΪΡΗ-ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΗΣΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 7.380€  για τη µελέτη: 
«Μελέτη Ελέγχου-Επικαιροποίησης έργου “∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ, 
∆ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ”»  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου 
στο Ο.Τ.102»» 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Στείρωση και εµβολιασµό αδέσποτων ζώων» 
και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1, Νο 2 και Νο 3 για την «Συντήρηση & επισκευή 
οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου µε προµήθεια των ανταλλακτικών» και 
λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη ενδίκου µέσου (έφεσης) κατά της µε 
αρ. 503/13 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε για λογαριασµό του 
‘Σ.Ο.Ε.’ (Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών)» 
 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.          
2. Κοντάκης Κυριάκος      
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας    
4. Χιώτης Ηρακλής     
5. Τζανετή Αγάθη-‘Ελλη 
6. Ποτίδης Χρήστος 
7. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
8. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
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9. Μπούσµπουρας Αθανάσιος    
 
Στη συνεδρίαση, νοµίµως κληθείς, προσήλθε και ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου κ. Καλαφατέλης 
Ιωάννης µετά τη συζήτηση του 8ου θέµατος. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής αποχώρησε µετά την ψήφιση του 17ου Θέµατος της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 
 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..117/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗΣ περί 

καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το ελαστικό του αυτ/του της από 
πτώση επι  λακκούβας στο οδόστρωµα». 

 
Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής: 

    
ΣΧΕΤ: 1. Η µε αρ.πρωτ. 11973/18.4.13  αίτηση της ενδιαφερόµενης  
          2. το απο 17.4.13 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος και υλικών ζηµιών του Τ.Τ 
Κηφισιάς 
          3. το µε αρ.πρωτ. 12856/∆Α187/25.4.13 έγγραφο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  µε 
συνηµµένη φωτογραφία της οδού εµφαίνουσα τη λακουβα 
          4. το µε αρ.πρωτ. 12141/19.4.13 έγγραφό µας αναζήτησης απόψεων  
 

ΑΙΤΗΜΑ:  Με την υπο σχετ. (1) αίτηση της ενδιαφεροµένης ζητείται η αποζηµίωσή της 

για τη βλάβη που υπέστη το αυτ/τό της απο πτώση σε λακούβα επι της οδού Ιωαννίνων 

10 στον Αγιο Στέφανο επισυνάπτοντας προς απόδειξη των όσων αναφέρει το υπο σχετ. 

(2) έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς. Παρά την αοριστία της αίτησης, αφού δεν 

προσδιορίζει µε ακρίβεια την ζηµιά που υπέστει ούτε τη δαπάνη αποκατάστασης αφου 

δεν προσκοµίζει κάποια απόδειξη συνεργείου ή προσφορά, απο την εκτίµηση των 

στοιχείων που αναφέρονται στο δελτίο της τροχαίας προκύπτει οτι πρόκειται για ζηµιά 

του δεξιού εµπρόσθιου ελαστικού ενω επιβεβαιώνεται και η ύπαρξη της λακούβας, ενω 

προφανώς το αίτηµά της προς τον ∆ήµο στηρίζεται στην ευθύνη του ∆ήµου στη 

πρόκληση της ζηµίας της,  προφανώς λόγω του ότι ο τελευταίος δεν προέβη στην 

αποκατάσταση του οδοστρώµατος αν και η συντήρησή του  ανήκει στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων του.   

Α.   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
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      ∆ηµοτικοί ή κοινοτικοί οδοί είναι αυτοί που εξυπηρετούν τις πάσης φύσεως 
ανάγκες ενός ∆ήµου ή µιας Κοινότητας εντός των διοικητικών τους ορίων. (άρθρο 4 
Ν.3155/1955)1   

      Εξάλλου στο αρ. 75 παρ. 1 του ∆ΚΚ (ν. 3463/2006) ορίζεται ότι «οι ∆ηµοτικές και 

Κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις…». Στην 

αρµοδιότητα των ∆ήµων εµπίπτει  σύµφωνα µε την παρ. γ4 του αρ. 75 Κ∆Κ  «η 

ρύθµιση  της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και 

κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η αποµάκρυνσης  εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και 

γενικότερα η λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της 

κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία», επίσης κατά τη παρ. γ 11 του ιδίου 

άρθρου   «η µέριµνα και λήψη µέτρων για τη προστασία της ζωής και της περιουσίας 

των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήµανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και 

της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και 

εργαλεία στις οδούς του δηµοτικού ή κοινοτικού δικτύου….», κατά δε τη παρ. γ13 στην 

αρµοδιότητα των ∆ήµων ανήκει «η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη 

πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους».  

      Περαιτέρω σύµφωνα  µε τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 3 του Ν. 3155/1955 «Περί 

κατασκευής και συντηρήσεως οδών» (ΦΕΚ Α’63) «Αι ∆ηµοτικαί και Κοινοτικοί Οδοί 

κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται υπο των οικείων ∆ήµων και 

Κοινοτήτων…»  

      O  Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ Α΄, 114), ορίζει στο άρθρο 75 ότι: «Ι. Οι δηµοτικές … αρχές διευθύνουν και 

ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και 

της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρµοδιότητες των 

∆ήµων … αφορούν, κυρίως, τους τοµείς: α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαµβάνεται, 

ιδίως: 1) … 7) Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδοµών 

για τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας, όπως έργων οδοποιίας …», στο άρθρο 103 

ότι: «1…2. Η δηµαρχιακή επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

                                                 
1  (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆. 25/28.11.1929 Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειµένων διατάξεων: «1. ∆ηµοτικαί 

ή κοινοτικαί οδοί εισίν αι ενούσαι χωρία του αυτού δήµου ή κοινότητος προς άλληλα ή προς χωρία οµόρων δήµων ή κοινοτήτων ή προς εθνικάς ή 

επαρχιακάς οδούς. 2. Αι οδοί αι άγουσαι από χωρίων προς κτηµατικάς αυτών περιφερείας εισίν οδοί αγροτικαί».) 
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α)…β)…γ)…δ)…ε)…στ)…ζ)…η) αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται 

στο δικαστικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 

αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €)…..3. Για τις περιπτώσεις 

στ΄, ζ΄, και η΄ της προηγούµενης παραγράφου η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από 

γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται την ακυρότητα της 

σχετικής απόφασης…».  

       Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «1. 

Η Οικονοµική Επιτροπή [που αντικατέστησε την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή] είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου και  έχει τις 

ακόλουθες αρµοδιότητες: α)…β)…γ)…δ)…ε)…στ)…ζ)…η) …θ)…ι)…ια)…ιβ)…ιγ)…ιδ) 

«αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για 

τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού 

τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,    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. 

…..» 

       Κατά το αρ. 82παρ. α Ν. 3852/10  «Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο 

εκπρόσωπος  µεριµνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής 

οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και 

υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρµόδιου αντιδηµάρχου, σχετικό 

υπόµνηµα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν 

αυτές», 

       Με τη διάταξη 5.3.Α.4 του αρ. 1 του Ν 3852/10 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) συστήθηκε ο ∆ήµος 

∆ιονύσου µε έδρα τον Άγιο Στέφανο αποτελούµενος τους δήµους  α. Αγ. Στεφάνου β. 

∆ροσιάς γ. ∆ιονύσου δ. Ανοίξεως και τις κοινότητες α. Σταµάτας β. Κρυονερίου & γ. 

Ροδοπόλεως, οι οποίοι καταργούνται, κατά δε την διάταξη του  αρ. 283-1 του ίδιου 

νόµου  ορίζεται οτι « Οι δήµοι που συνιστώνται µε το άρθρο 1 υπεισέρχονται 

αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα 

ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των δήµων και κοινοτήτων 

που συνενώνονται, στα οποία περιλαµβάνονται και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 

που απορρέουν από διεθνείς συνεργασίες. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο 
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µέρος είναι ΟΤΑ πρώτου βαθµού που συνενώνεται, συνεχίζονται από το νέο δήµο 

αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από 

αυτές». 

Από τις ανωτέρω διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06) συνδυαστικά µε τις νέες  του 

‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ’ (Ν.3852/10). προκύπτει ότι οι δήµοι και οι κοινότητες µπορούν να 

καταρτίζουν για όσα θέµατα δεν εξέρχονται από τη δυνατότητά τους αυτή, εξώδικο ή 

δικαστικό συµβιβασµό που γίνεται κατά τον διαγραφόµενο από την ως άνω διάταξη 

τρόπο µε τις εντεύθεν ουσιαστικές και δικονοµικές συνέπειες.  

Εφόσον, λοιπόν, συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού, ήτοι:α) 

παράνοµη πράξη ή παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργάνων του δήµου 

- όπως παράλειψη συντήρησης των οδών κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 75 

περ. Ι 7 του ∆.Κ.Κ. που δεν έχει τεθεί µόνο χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, αλλά και 

για την εξυπηρέτηση των πολιτών (πρβλ. απόφ. ΣτΕ 740/2001) - η οποία δηµιουργεί 

αντικειµενική ευθύνη του δήµου κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του 

Εισ.ΝΑΚ, β) αποδεικνύεται η ύπαρξη ζηµίας, η έκταση αυτής, καθώς και οι συνθήκες 

πρόκλησης, οι οποίες πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο αξιόπιστο και να 

αποδεικνύονται µε την προσκόµιση των απαραίτητων παραστατικών στοιχείων και γ) 

αιτιώδης σύνδεσµος, η ύπαρξη του οποίου να προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο, µεταξύ 

της πράξης ή παράλειψης και της επελθούσας ζηµίας, υπό την έννοια ότι η φερόµενη 

ως ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων µπορεί να 

επιφέρει το ζηµιογόνο αποτέλεσµα,  

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

Στην εξεταζόµενη περίπτωση φρονούµε ότι συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι 

το συµβιβασµού αφού υφίσταται α) παράνοµη πράξη ή παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης 

ενέργειας των οργάνων του δήµου - όπως παράλειψη συντήρησης των οδών κατά 

παράβαση της διάταξης του άρθρου 75 περ. Ι 7 του ∆ΚΚ. β) αποδεικνύεται κατά τρόπο 

αξιόπιστο από τα προσκοµισθέντα  έγγραφα και συγκεκριµένα την έκθεση του 

επιληφθέντος του συµβάντος οχήµατος της Τροχαίας Κηφισιάς (σχετ. 2 ) καθώς και το 

έγγραφο  της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (σχετ. 3 ) ,  η ύπαρξη ζηµίας δηλ η βλάβη του 
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ελαστικού ενω και απο τα δύο έγγραφα αποδεικνύεται η ύπαρξη της λακούβας που 

απεικονίζεται και στη φωτογραφία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και γ) επιβεβαιώνεται  από 

τα προαναφερόµενα  έγγραφα  , κατά τρόπο αντικειµενικό και αδιαµφισβήτητο ο 

αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ζηµιογόνας πράξης ή παράλειψης και του 

ζηµιογόνου αποτελέσµατος, καθόσον από τα βεβαιωθέντα πραγµατικά περιστατικά σε 

συνδυασµό µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας  η φερόµενη ως ζηµιογόνα πράξη ή 

παράλειψη ήταν ικανή, από µόνη της, χωρίς την συνδροµή άλλων παραγόντων, να 

επιφέρει την συγκεκριµένη ζηµία. Βέβαια στο σηµείο αυτό θα µπορούσε ενδεχοµένως 

να υποστηρίξει κανείς έναν βαθµό συνυπαιτιότητας της ενδιαφεροµένης στη πρόκληση 

της ζηµίας, καθόσον η λακούβα φέρεται στην άκρη της οδού και υπο την εκδοχή οτι η 

αιτούσα κινείτο σύννοµα στο ρεύµα της θα µποροσύε να την δεί έγκαιρα και να προβεί 

σε αποφευκτικό ελιγµό . Οµως φαίνεται να δικαιολογείται απο το αργόν της ώρας του 

ατυχήµατος περι της 21.00 όπως γράφεται στο δελτίο της τροχαίας και προφανώς η 

έλειψη φωτισµού δεν την βοήθησε.  

 

Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω και σύµφωνα µε τις αρχές τις χρηστής διοίκησης που 

επιβάλλουν τη υπεύθυνη στάση της ∆ιοίκησης και την αποφυγή υποβολής του ∆ηµότη 

σε χρονοβόρα δικαστική ταλαιπωρία και έξοδα αλλά και προς αποφυγή (βεβαίας) 

δικαστικής υποχρέωσης του ∆ήµου στη καταβολή αυξηµένης  δαπάνης προς 

αποζηµίωση, φρονούµε πως  συντρέχει νόµιµη περίπτωση συµβιβασµού για την εν 

λόγω υπόθεση και λήψη αρµοδίως σχετικής απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή  

για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης, περι καταβολής της αιτουµένης 

δαπάνης αποκατάστασης του εµπρόσθιου δεξιού ελαστικού υπο τη προϋπόθεση της 

προσκοµιδής απο την αιτούσα α) της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος και β) των  

πρωτοτύπων  παραστατικών-τιµολογίων  της δαπάνης.  

   
Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Ζαµάνης και είπε: «Αν και επί της ουσίας δεν έχω αντίρρηση  

για την αποζηµίωση της κατοίκου , θα αναγκαστώ να διαφωνήσω µε την εισήγηση για 
τους λόγους που πολλές φορές έχουµε αναλύσει για την παράνοµη συγκρότηση της 
Ο.Ε και τις παράνοµες αποφάσεις που εκ του λόγου αυτού , αυτή παράγει.» 
 
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη: 
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� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 
� Τις διατάξεις των άρθ. 4 και 5 του Ν.3155/1955. 
� Τις διατάξεις του αρ. 75 παρ. 1 του ∆ΚΚ (ν. 3463/2006) 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 7 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Πασιπουλαρίδη και Ζαµάνη για τους λόγους που 

ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 

Ότι συντρέχει νόµιµη περίπτωση συµβιβασµού µε την κ. ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ περί 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το ελαστικό του αυτ/του της από πτώση 
επί  λακκούβας στο οδόστρωµα για τον εξώδικο συµβιβασµό, περί καταβολής της 
αιτουµένης δαπάνης αποκατάστασης του εµπρόσθιου δεξιού ελαστικού υπό τη 
προϋπόθεση της προσκοµιδής από την αιτούσα α) της άδειας κυκλοφορίας του 
οχήµατος και β) των  πρωτοτύπων  παραστατικών-τιµολογίων  της δαπάνης.    

 

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1.  Κοντάκης Κυριάκος 
2. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη. 
5. Ποτίδης Χρήστος. 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
7. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
8. Μπούσµπουρας Αθανάσιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Κοινοποίηση 
Τσιούµα Ελένη 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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- Νοµική Υπηρεσία. 


