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Χολαργός σήμερα την 12η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00
π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων
πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 7-5-2021, συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Αντιπρόεδρος, Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
ασκών καθήκοντα Προέδρου)
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας
Νικόλαος Καραγιάννης
Χρήστος Πετράκης
Χαράλαμπος Στάικος
Μιχάλης Υφαντής
Ο κ. Γεώργιος Ανυφαντής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας διάταξης
και συμμετείχε στην συζήτηση και ψηφοφορία του 3ου ,4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου, 9ου, 10ου, 11ου, 12ου
και 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Ο Προεδρεύων κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 7429/234-2021 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας κ. Νικολάου
Γεωργακόπουλου, ως ακολούθως:
Η κα Αναστασία Σπηλιοπούλου με την υπ' αριθ. πρωτ. 4059/04.03.2021 αίτησή της,
ζητά να αποζημιωθεί, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατ’ άρθρο 72 του
Ν.3852/2010 που θα εγκρίνει το συμβιβασμό, για τη ζημιά που προκλήθηκε στο τζάμι
του οδηγού του υπ' αριθ. κυκλοφορίας ΖΗΥ 3509 αυτοκινήτου της μάρκας Citroen κατά
τις βραδινές ώρες της 16.02.2021, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας "ΜΗΔΕΙΑ", από
το σχίσιμο ενός μεγάλου κλαδιού δάφνης που ευρίσκετο στο πεζοδρόμιο της οδού
Βιτάλη αρ. 8 στη δημοτική κοινότητα Χολαργού και επισύναψε τα παραστατικά ΑΠΥ02-007567/20.2.21 & ΑΠΥ-02-007653/2.3.21 της ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, για αγορά και
τοποθέτηση, από τα οποία προκύπτει ότι κατέβαλε αντίστοιχα τα ποσά των 71,91 και
76,74 ήτοι το συνολικό ποσό 148,65 €.
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Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αειφορίας με έγγραφό της με ημερομηνία 16-3-2021
οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων: "Η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι, σε περιπτώσεις
ακραίων και έντονων καιρικών φαινομένων, όπως ήταν η κακοκαιρία ΜΗΔΕΙΑ είναι
φυσικό να προκληθούν θραύσεις κλαδιών απόλυτα υγιών δέντρων ή ακόμα και πτώσεις
ολόκληρων δέντρων και υπό αυτές τις συνθήκες είναι πρακτικά αδύνατον να
προληφθούν και να ελεγχθούν οι συνέπειες μιας τέτοιας θεομηνίας".
Εν συνεχεία η Νομική Υπηρεσία απέστειλε επιστολή με αρ.πρωτ. 4951/17-3-2021
όπου της ζητήθηκε να προσκομίσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και μας απέστειλε τα
ακόλουθα:
- απόσπασμα ημερήσιου δελτίου οχήματος της Άμεσης Δράσης Αττικής στις
16/02/2021 με αρ.πρωτ.1020/2/2011-α/27-2-2021,
- άδεια κυκλοφορίας του ΖΗΥ 3509 ΙΧΕ,
- δύο φωτογραφίες,
- ασφαλιστήριο συμβόλαιο στη Eurolife όπου φαίνεται ότι δεν καλύπτεται ούτε για
φυσικές καταστροφές ούτε για θραύση κρυστάλλων και το οποίο ήταν εν ισχύ.
Σε σημείωμα που απεστάλει στις 20/4/2021 ηλεκτρονικά στην κα Σπηλιοπούλου
προκειμένου να μας διευκρινιστεί η υποσημείωση «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΟΦΛΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που υπάρχει στο παραστατικό του συνεργείου,
μας απάντησε η κόρη της.
Στην απάντησή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι από τους όρους του ασφαλιστικού
συμβολαίου μας προκύπτει ότι οι ζημίες που προκλήθηκαν στο ασφαλισμένο μας
αυτοκίνητο δεν καλύπτονται από την ασφαλιστική εταιρία.

Επί της ανωτέρω αιτήσεως έχουμε την εξής γνώμη:
Σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή κάθε Δήμου μεταξύ άλλων
«…Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός
ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής,
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση
ανωτάτου δικαστηρίου…", ενώ η λήψη απόφασης για την ως άνω περίπτωση
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται
ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
Σε περίπτωση δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού πρέπει να αποδεικνύεται κατά
τρόπο αδιαμφισβήτητο η ύπαρξη και η ακριβής έκταση της ζημίας και ο φερόμενος ως
ζημιωθείς να προσκομίζει δικαιολογητικά από τα οποία καταρχήν να τεκμηριώνεται το
γενεσιουργό συμβάν και νόμιμο παραστατικό από το οποίο να προκύπτει η δαπάνη στην
οποία υπεβλήθη.
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H ανωτέρω αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής αφορά σχέσεις του Δήμου με
τρίτους για τις περιπτώσεις των άρθρων 104-106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού
Κώδικα, δηλαδή για περιπτώσεις που ο Δήμος ενέχεται σε αποζημίωση για πράξεις ή
παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία του κατά την άσκηση
δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί.

Μετά τα ανωτέρω
Προκύπτει ότι είναι επ' ωφελεία του Δήμου να καταρτιστεί εξώδικος συμβιβασμός
μεταξύ της αιτούσας και του Δήμου Παπάγου Χολαργού διότι σε περίπτωση που η
παθούσα επιλέξει τη δικαστική οδό προκειμένου να αποζημιωθεί από το Δήμο
Παπάγου- Χολαργού, πιθανολογείται η ευδοκίμηση του αιτήματός της, γεγονός που θα
έχει μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο μας, καθώς μπορεί να
επιδικαστούν τόκοι, δικαστικά έξοδα και τυχόν ηθική βλάβη.
Επομένως προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει, ως αρμόδιο όργανο,
για την έγκριση ή μη του εξώδικου συμβιβασμού με την αιτούσα κα Αναστασία
Σπηλιοπούλου για το συνολικό ποσό των 148,65 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη της:
•
•
•

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού με την αιτούσα κα Αναστασία
Σπηλιοπούλου για το συνολικό ποσό των 148,65 ευρώ.

Ο Προεδρεύων

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
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ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Γεώργιος Ανυφαντής
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