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ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 77/2018
Θέµα 4ο: Εξώδικος Συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου Ηράκλειας και του κ. Νικολάκη Θωµά
του Αθανασίου.
Σήµερα την 8η Ιουνίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09.30π.µ η Οικονοµική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ηράκλειας, ύστερα από την µε αρ.5626/04-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους
δηµοτικούς συµβούλους, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7
µελών παρόντα ήταν 6:
Παρόντες οι :

1
2
3
4
5
6

Απόντες οι:

Επώνυµο

Όνοµα

Πατρώνυµο Αξίωµα

Γκάλιος
Μαρίγκος
Αβραµίδης
Μουρατίδης
Αναστασιάδης
Χαβαλές

Αλέξανδρος
∆ηµήτριος
Ιωάννης
Νικόλαος
Κων/νος
∆ηµήτριος

Ηλίας
Ιωάννης
Ιωάννης
Ιωάννης
∆ηµήτριος
Νικόλαος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Ονοµατεπώνυµο
Γεωργιάδου Μαρία
Η οποία δεν προσήλθε
αν και κλήθηκε νόµιµα

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Νικόλαος Καµπούρης
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε από την Οικονοµική Επιτροπή
να συζητήσει δύο (2) θέµατα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ηµερήσια διάταξη.
1. Έγκριση ή µη των πρακτικών του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού
της εργασίας «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου
Ηράκλειας».
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2. Αποδέσµευση πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους
2018.
Η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα τη συζήτηση των παραπάνω θεµάτων
κρίνοντας ότι είναι πράγµατι κατεπείγον.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τέταρτου θέµατος, έθεσε
υπόψη των µελών της την υπ’ αρ. 5406/2018 εισήγηση και την από 30-05-2018 σχετική
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου οι οποίες έχουν ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
Άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο ιδ΄ του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε.
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ηράκλειας, σε εφαρµογή του άρθρου 72 παρ.1 εδάφιο
ιγ΄του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 54 του ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α
241), καλείται:
1. Να αποφασίσει για τον εξώδικο συµβιβασµό µε τον Κ. Νικολάκη Θωµά του Αθανασίου ,
σύµφωνα µε τα συνηµµένα έγγραφα( Ζηµιά σε λάστιχο 250,00 Ευρώ σε λακκούβα οδούς
αρµοδιότητας δήµου.
2. Να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο να υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό
και
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ
Α. Με τις διατάξεις της περίπτωσης του άρθρου 72 «Οικονοµική επιτροπή – Αρµοδιότητες» του ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε , 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.
Η ως άνω απόφαση (είτε της οικονοµικής επιτροπής είτε του δηµοτικού συµβουλίου, σε
περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου των τριάντα χιλιάδων ευρώ) λαµβάνεται ύστερα από
γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα αυτής (παρ. 2 του ίδιου
άρθρου).
Β. Η άσκηση της αρµοδιότητας της οικονοµικής επιτροπής/δηµοτικού συµβουλίου αφορά και τις
περιπτώσεις εκείνες όπου ανακύπτουν διαφορές αστικής αντικειµενικής ευθύνης, µεταξύ δήµου και
τρίτου, υπό την έννοια των διατάξεων των άρθρων 104-106 του Εισαγωγικού Νόµου Αστικού
Κώδικα (ΕισΝΑΚ)[1]. Έτσι, εάν δήµος ενέχεται σε αποζηµίωση, για πράξεις ή παραλείψεις
οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία του κατά την άσκηση της δηµόσιας εξουσίας που τους
έχει ανατεθεί, είναι δυνατό να ενεργοποιήσει την προπαρατεθείσα διάταξη του ν. 3852/2010 και το
αρµόδιο, ανάλογα µε το ύψος της επίδικης διαφοράς, όργανο να αποφασίσει για εξώδικο
συµβιβασµό, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται από το νόµο.
Γ. Ο ο εξώδικος συµβιβασµός προϋποθέτει τη συναίνεση και των δυο εµπλεκόµενων µερών. Ως εκ
τούτου, η ενεργοποίηση των διατάξεων περί εξώδικου συµβιβασµού από πλευράς του δήµου
εναπόκειται αποκλειστικά στην αποφασιστική αρµοδιότητα της οικονοµικής επιτροπής/δηµοτικού
συµβουλίου. ∆εν τίθεται, συνεπώς, ζήτηµα εντολής (ή παραίνεσης ή «ενθάρρυνσης») προς τον
δήµο από άλλη δηµόσια αρχή, ώστε αυτός να προχωρήσει στη λήψη της σχετικής απόφασης.
Ωστόσο, κατά την εξέταση των νοµικών προϋποθέσεων και πραγµατικών περιστατικών από το
κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο του δήµου, προκειµένου να αποφασιστεί εάν τελικά ο τελευταίος
θα προχωρήσει σε εξώδικο συµβιβασµό, θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι θετικές
επιπτώσεις που ο συµβιβασµός τέτοιου είδους θα έχει όχι µόνο στον διεκδικούντα αποζηµίωση
αλλά και στον ίδιο το δήµο και στο δηµόσιο κατ’ επέκταση, καθώς:
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ü
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).
ü
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.
ü

Παράλληλα, αποφορτίζεται ο µηχανισµός απονοµής δικαιοσύνης.

∆. Όσον αφορά τη ρητή υποχρέωση του δήµου να προστατεύει την περιουσία του, θεωρείται
επιβεβληµένο να τονίσω 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.
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.
Με την ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 από πλευράς του δήµου,
είναι προφανές ότι δεν αίρεται η υποχρέωση του ζηµιωθέντος να προσκοµίσει δικαιολογητικά από
τα οποία καταρχήν να τεκµηριώνεται το γενεσιουργό περιστατικό της διαφοράς (όπως αστυνοµικό
δελτίο συµβάντος) ή νόµιµο παραστατικό από το οποίο να προκύπτει η δαπάνη στην οποία
υπεβλήθη.
ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Τον συµβιβασµό µε τον Κ Νικολάκη Θωµά του Αθανασίου καθώς προσκοµίζει δικαιολογητικά από
τα οποία τεκµηριώνεται το γενεσιουργό περιστατικό της διαφοράς.»
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο ιδ΄ του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 παρ.5
του Ν.4071/12, την υπ’ αρ. 5406/2018 εισήγηση και την από 30-05-2018 σχετική γνωµοδότηση του
Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου.
αποφασίζει οµόφωνα
1. Τον εξώδικο συµβιβασµό του ∆ήµου Ηράκλειας µε τον Κ. Νικολάκη Θωµά του Αθανασίου,
επειδή η επίλυση της διαφοράς δικαστικά 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
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χρηµατικά ποσά για αναπλήρωση διαφυγόντων κερδών ή/και ηθική βλάβη, σύµφωνα και
µε τα έγγραφα που προσκόµισε στον ∆ήµο (Ζηµιά σε λάστιχο 250,00 Ευρώ σε λακκούβα
οδούς αρµοδιότητας ∆ήµου Ηράκλειας).
2. Εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο να υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 77/2018.
Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής

Τα µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 5

Ακριβές Απόσπασµα
Ηράκλεια 13-06-2018
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής
Γκάλιος Αλέξανδρος
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