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                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ                          
                                          12H Συνεδρίαση / 7-4-2015 
 
                                         ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 45/2015 
ΘΕΜΑ: : Συζήτηση και λήψη απόφασης που θα εισηγηθεί η Οικονοµική  Επιτροπή 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για  εξωδικαστικό συµβιβασµό που αφορά αποζηµίωση για 
σωµατική βλάβη που υπέστη ο δηµότης Γαλανάκης Νικόλαος.  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της 7ης  του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  10.00 π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα , 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ.3695 /2-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε  και δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις  των 
άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του Προέδρου - 
∆ηµάρχου παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   
1.Πολυχρονάκης Συµεών  
2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
4.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
5.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη  
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος  ο οποίος  εισηγείται το 9ο  θέµα  της ηµερήσιας διάταξης,  
θέτει υπόψη  των µελών  της Επιτροπής την εισήγηση του κ.  Αντιδηµάρχου  Σ. 
Πολυχρονάκη   η οποία  έχει ως εξής:    
 
           
  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:3.4.2015 
∆ΗΜΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                               ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3734  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
ΠΡΟΣ.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης που θα εισηγηθεί η Οικονοµική Επιτροπή στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, για εξωδικαστικό συµβιβασµό  που αφορά αποζηµίωση για 
σωµατική βλάβη που υπέστη ο δηµότης  Γαλανάκης Νικόλαος.  
 
Στις 22/12/2014 ο δηµότης Καισαριανής κ.Γαλανάκης Νικόλαος, κατέθεσε αίτηµα 
στο ∆ήµο Καισαριανής, για αποζηµίωση λόγω  ατυχήµατος που υπέστη στην οδό 
Ανατολικής Θράκης,  εκ του οποίου προκλήθηκε  στον ανωτέρω δηµότη αφενός µεν 
σωµατική βλάβη   και αφετέρου φθορά των  προσωπικών του  αντικειµένων.  
Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 15115/22-12-2014     αίτηση του ο ∆ήµος Καισαριανής 
φέρει ένα  µέρος ευθύνης για το συγκεκριµένο ατύχηµα, λόγω του ότι προκλήθηκε 
από την µη αφαίρεση της πάκτωσης κολωνακιού  σε πεζοδρόµιο  στην συγκεκριµένη 
οδό.    
Στην αίτηση την οποία κατέθεσε συµπεριλαµβάνεται  το ηµερήσιο δελτίο της 
Ελληνικής Αστυνοµίας που επιβεβαιώνει το συµβάν και  το Ιατρικό πόρισµα από το 
νοσοκοµείο στο οποίο νοσηλεύτηκε.  
 Επίσης στο µε αριθ. πρωτ. 2991 /16-3-2015   έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας  αναφέρεται στο συγκεκριµένο συµβάν. 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 «Οικονοµική 
επιτροπή – Αρµοδιότητες» του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 
του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, απονέµεται στην  οικονοµική επιτροπή η 
αρµοδιότητα να 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 να εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο 
συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει το 
παραπάνω ποσό. 

Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των διατάξεων περί εξώδικου συµβιβασµού από 
πλευράς του δήµου εναπόκειται αποκλειστικά στην αποφασιστική αρµοδιότητα της 
οικονοµικής επιτροπής/δηµοτικού συµβουλίου. 

Η διαπίστωση εάν συντρέχουν οι αντικειµενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει ο 
εκάστοτε δήµος την οδό του εξώδικου συµβιβασµού, δεν µπορεί να γίνεται παρά 
µόνο κατά περίπτωση και εναπόκειται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του 
αποφασιστικού οργάνου του δήµου, σύµφωνα µε όσα ήδη αναφέρθηκαν. 

Όπως επισηµαίνει ο ¨Συνήγορος του Πολίτη¨ η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι 
δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσµα τη σηµαντικά µεγαλύτερη οικονοµική 
επιβάρυνση του δήµου, δεδοµένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του ενάγοντος, η 
δαπάνη του δήµου προσαυξάνεται µε τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους 
επιδικαζόµενους τόκους, ενώ είναι επίσης πιθανό να επιδικαστούν χρηµατικά ποσά 
για αναπλήρωση διαφυγόντων κερδών ή/και ηθική βλάβη. Συνεπώς, σε περιπτώσεις 



όπου κρίνεται µάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του ενάγοντος, η 
αποδοχή τέτοιου συµβιβασµού εκ µέρους του δήµου συµβάλλει στην προστασία της 
περιουσίας αυτού, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύµφωνα µε τη ρητή 
διάταξη της παρ. 1 του 178 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Κ∆Κ, ν. 
3463/2006). 

     Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζηµίωση του ζηµιωθέντος, ο οποίος διαφορετικά 
υποχρεούται συχνά να περιµένει την πάροδο µεγάλου χρονικού διαστήµατος έως 
ότου εκδικασθεί η υπόθεση. Με τον τρόπο αυτόν προάγεται η εµπιστοσύνη του προς 
τη διοίκηση. 

 Παράλληλα, αποφορτίζεται ο µηχανισµός απονοµής δικαιοσύνης. 

 Όσον αφορά τη ρητή υποχρέωση του δήµου να προστατεύει την περιουσία του, 
θεωρούµε επιβεβληµένο να τονίσουµε συµπληρωµατικά τα εξής: 

Όσο αντιβαίνει στην υποχρέωση του δήµου να προστατεύει την περιουσία του η 
επιπλέον οικονοµική επιβάρυνσή του, σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης διαφοράς 
για την οποία εκτιµάται ότι θα ήταν προς το συµφέρον του ο εξώδικος συµβιβασµός, 
άλλο τόσο αντιβαίνει στην υποχρέωση αυτή η παροχή αποζηµιώσεων, κατόπιν 
τέτοιου συµβιβασµού, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται µη πιθανή η δικαίωση του 
ενάγοντος, πολλώ δε µάλλον σε περιπτώσεις όπου δεν στοιχειοθετείται επαρκώς η 
αξίωση του τελευταίου κατά του δήµου. 

Το ανωτέρω θέµα παραπέµπετε στην Οικονοµική Επιτροπή για συζήτηση και ψήφιση 
και  κατόπιν την διαβίβαση της απόφασης της Επιτροπής  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
για ψήφιση ώστε να  ολοκληρωθεί η  διαδικασία η οποία απαιτείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  περί εξώδικου συµβιβασµού βάση  της  εγκυκλίου  του ΥΠΕΣ.      

 
 
                                               Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 
 
                  
                                                    ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ   ΣΥΜΕΩΝ 
 
                              
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή.  
 
                                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                       Μετά από διαλογική συζήτηση  
        
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, που αφορά αποζηµίωση για σωµατική 
βλάβη που υπέστη ο δηµότης κ. Νικόλαος  Γαλανάκης  και παραπέµπει το θέµα για 



συζήτηση και ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   σύµφωνα µε   διατάξεις περί 
εξώδικου συµβιβασµού  εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.  
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών 
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Γαβρίλης Γεώργιος(αν.µέλος) 
                                                                        5.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν.µέλος)  
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 
 
                                                                                  Καισαριανή   8/4/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                      Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                                
 


