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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. 7432/234-2021 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας κ. Νικολάου
Γεωργακόπουλου, ως ακολούθως:
Ο κ. Κορασίδης Γεώργιος με αίτησή του (αρ. πρωτ. 3758/1-3-2021) ζήτησε να
αποζημιωθεί για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του στις 17/2/2021 από
πτώση δένδρου μετά την κακοκαιρία ΜΗΔΕΙΑ στο αυτοκίνητό του με αριθ.
κυκλοφορίας ΥΧΝ 6228 ενώ ήταν σταθμευμένο στην οδό Καραϊσκάκη αριθ.10, στη
Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος με υπηρεσιακό της σημείωμα στις 9/3/2021 αναφέρει
μεταξύ άλλων: "...πράγματι από το σχίσιμο ενός μεγάλου κλαδιού πεύκου που
ευρίσκετο στο πεζοδρόμιο της οδού Καραϊσκάκη 12, στο Χολαργό, τις βραδινές ώρες
της 17ης Φεβρουαρίου2021, προκλήθηκαν φθορές στον ουρανό και στο πορτμπαγκάζ
του υπ' αριθ. ΥΧΝ6228 ΙΧ μάρκας Susuki που ήταν παρκαρισμένο επί της οδού....."
Ο κ. Κορασίδης επισύναψε στην αίτησή του:
- Βεβαίωση του 4ου Πυροσβεστικού σταθμού Αθηνών με αρ.πρωτ.500 Φ808.9/25-22021
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- αντίγραφο ημερήσιου δελτίου οχήματος περιπολίας της 17/2/2021 του Αστυνομικού
τμήματος Χαλανδρίου αρ.πρωτ.1019/26/49/26-2-2021
- Προσφορά κόστους επισκευής και ανταλλακτικών του Συνεργείου αυτοκινήτων
"Γεώργιος Σπ.Σιδέρης" με ημερομηνία 19-2-2021 συνολικού ποσού 1.016,80€ (820€
+ ΦΠΑ)
- άδεια κυκλοφορίας του υπ' αριθ. ΥΧΝ6228 ΙΧ
Η Νομική με το υπ'αριθ.πρωτ.4947/17-3-2021 έγγραφο ζήτησε να προσκομίσει
βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας και μας απέστειλε την βεβαίωση της
ασφαλιστικής εταιρείας ΜΙΝΕΤΤΑ με ημερομηνία 22/3/2021.
Επειδή δεν διευκρινίζετο αν είχε κάλυψη θραύσης κρυστάλλων ζητήθηκε ηλεκτρονικά
από τον κ. Κορασίδη να μας αποστείλει μία βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας όπου
θα διευκρινίζεται και μας απέστειλε την βεβαίωση με ημερομηνία 20/4/2021 στην
οποία αναφέρει ότι: "Για την χιονόπτωση που συνέβη την 17/2/2021 δεν υπάρχει
κάλυψη και συνεπώς δεν πρόκειται να καταβληθεί ουδεμία αποζημίωση.
Επιπροσθέτως (όπως αναφέρεται και παραπάνω), δεν υπάρχει κάλυψη για θραύση
κρυστάλλων και δεν πρόκειται να γίνει καμία αποζημίωση."
Επί των ανωτέρω αιτήσεων 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.
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 του αιτούντος και του Δήμου Παπάγου Χολαργού, διότι σε περίπτωση που ο
παθών επιλέξει τη δικαστική οδό προκειμένου να αποζημιωθεί από το Δήμο ΠαπάγουΧολαργού, πιθανολογείται η ευδοκίμηση του αιτήματός του, γεγονός που θα έχει
μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο μας, καθώς μπορεί να επιδικαστούν
τόκοι, δικαστικά έξοδα και τυχόν ηθική βλάβη.
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Επομένως προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει, ως αρμόδιο όργανο,
για την έγκριση ή μη του εξώδικου συμβιβασμού με τον αιτούντα κ. Γεώργιο
Κορασίδη για το συνολικό ποσό των 1.016,80 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 τον αιτούντα κ. Γεώργιο Κορασίδη για
το συνολικό ποσό των 1.016,80 ευρώ.

Ο Προεδρεύων

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.

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

3

