
Ελληνική Δημοκρατία                                Bούλα,  27-1-2017             
Νομός Αττικής         Aρ. Πρωτ. :2873                  
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   3ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  Αρ.Πράξης    :     3
 Αρ. Απόφασης   : 13

Στη Βούλα την 27η Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα
συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Βάρης  -  Βούλας  -
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. Πρωτ. 2190/23-01-17, πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στους  δημοτικούς  συμβούλους,
σύμφωνα  με  τα  άρθρο  103  και  105  του  Δ.Κ.Κ.  (Ν.  3463/2006)  και  του  άρθρου  75  του  Ν.
3852/7.6.2010. 

Πριν την  έναρξη της  συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι  από τα εννέα (9)  μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής παρόντες ήταν:

ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Απών
3. ΧΡΗΣΤΟΣ    ΒΑΔΑΣΗΣ                       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών
4. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών
5. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απούσα
6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών
7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών
8. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ                     ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών
9. ΜΑΡΙΑ  ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απούσα

1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ* ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών Απών
2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών
3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών

*Τον κ. Μιχαήλ Ανδριόπουλο αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Κωνσταντίνος Σφέτσας

  Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75του  Ν.
3852/7.5.2011  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκηση  -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική
Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα  7  ο:  Λήψη  απόφασης  επί  του  με  αρ.  Πρωτ.  2145/23-01-2017  εγγράφου  της  Νομικής
Υπηρεσίας με θέμα «Λήψη απόφασης επί αιτήσεων αποζημίωσης του κ. Νικόλαου Κορωνιά»
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Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής το με αρ. πρωτ. 2145/23-01-2017 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας
προς την Οικονομική Επιτροπή,  το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

   «Σχετ. 1. Η υπ’αριθμ. πρωτ. 15903/20-4-2016 αίτηση του κ. Νικολάου Κορωνιά
2. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 29642/20-7-2016 έγγραφό μας προς την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
3.  Το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  42158/18-10-2016  έγγραφο του  Δ/ντή  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  και  το
επισυναπτόμενο  σ’αυτό   υπ’αριθμ.  πρωτ.  41519/13-10-2016  έγγραφο  των  υπαλλήλων  πολιτικής
προστασίας
4. Η υπ’αριθμ. πρωτ. 49683/7-12-2016 αίτηση του κ. Νικολάου Κορωνιά

Με τις ανωτέρω δύο (2) αιτήσεις του (ΣΧΕΤ. 1&4) ο κ. Νικόλαος Κορωνιάς αιτείται από τον Δήμο μας
αποζημίωση για υλικές ζημιές που φέρεται να υπέστη το όχημά του συνεπεία τροχαίου ατυχήματος το
οποίο έλαβε χώρα την 15-4-2016 στην  οδό Πανός στη Βουλιαγμένη κοντά στο κοιμητήριο Βουλιαγμένης
επικαλούμενος ως αιτία πρόκλησης του ατυχήματος (σύγκρουση του οχήματός του με άλλο όχημα) την
ύπαρξη  λαδιών  και νερών στο οδόστρωμα που είχαν πέσει από απορριματοφόρο του Δήμου.
             Με το υπ’αριθμ.  πρωτ.  29642/20-7-2016 έγγραφό μας προς την Δ/νση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης ζητήθηκαν στοιχεία για την υπόθεση.

Με  το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  41519/13-10-2016  έγγραφο  προς  τον  Δ/ντή  Καθαριότητας  και
Ανακύκλωσης, (το οποίο επισυνάπτεται στην υπ’αριθμ. πρωτ. 42158/18-10-2016 έγγραφη απάντηση του
Δ/ντή  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  προς  την  Νομική  Υπηρεσία)  δύο  (2)  υπάλληλοι  της  πολιτικής
προστασίας του Δήμου επιβεβαιώνουν το συμβάν και την ύπαρξη ελαιολιπαντικών που κυλούσαν στο
οδόστρωμα και πιθανώς , προέρχονταν από κάποιο από τα οχήματα του Δήμου, που ήταν στον χώρο
παραπλεύρως του δρόμου.

 Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αρθρο 72 Ν.3852/2010

Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες

               Σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 72  του Ν. 3852/2010:

1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του
δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)....  β)...  γ) ... δ) ...ε)...στ) ...ζ) ...η)... θ).....,

«ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,

ιδ) 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 εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο
για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω
ποσό»  Η περ.  ιδ  τίθεται  όπως  αντικαταστάθηκε  από την παρ.  5  του άρθρου 6 του Ν.  4071/12 (ΦΕΚ
85/11.04.2012 τεύχος Α'). 

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.
Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις,  κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν
είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η
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κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του
αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

3.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη
πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  του  να  αποφασίζει  ότι  θα  ασκήσει  το  ίδιο  αρμοδιότητες  των
προηγούμενων παραγράφων.»

Άρθρο 871 Αστικού Κώδικα

 « Με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια
φιλονικία  τους  ή  μία  αβεβαιότητα για κάποια  έννομη  σχέση.  Με αβέβαιη  σχέση  εξομοιώνεται  και  η
επισφαλής απαίτηση.»

         Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Για την έγκυρη κατάρτιση του συμβιβασμού απαιτείται, όπως σε κάθε σύμβαση, ύπαρξη έννομη

σχέσεως με αντικείμενο απαλλοτριωτό το οποίο μπορεί να διατεθεί ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους,
ικανότητα και εξουσία για συμβιβασμό, τήρηση σε ορισμένες περιπτώσεις τύπου. Εκτός όμως από αυτές
τις γενικές προϋποθέσεις, απαιτούνται και οι ειδικές προϋποθέσεις του συμβιβασμού που αποτελούν την
ειδοποιό διαφορά, δηλαδή τον διακρίνουν από τις άλλες συμβάσεις του Αστικού Δικαίου και που είναι
σύμφωνα με την ΑΚ 871 η ύπαρξη έριδας ή αβεβαιότητας των συμβαλλομένων γύρω από κάποια έννομη
σχέση τους, η διάλυση αυτής της έριδας ή της αβεβαιότητας με αμοιβαίες υποχωρήσεις και η πρόθεση
των συμβαλλομένων να τερματίσουν οριστικά με τον συμβιβασμό την έριδα ή την αβεβαιότητα (σχετική
με τα στοιχεία του συμβιβασμού, που αποτελούν την ειδοποιό του διαφορά από άλλες συμβάσεις).

Η έριδα ή αβεβαιότητα δεν είναι ανάγκη να αφορά μόνο το κύριο αντικείμενο της αξιώσεως αλλά
μπορεί  να  αναφέρεται  και  στα παρεπόμενα δικαιώματα της αξιώσεως,  π.χ.  στον  τόπο και  τον χρόνο
εκπληρώσεως της παροχής.
              Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για το κύρος του συμβιβασμού είναι ότι η έριδα ή η αβεβαιότητα
γύρω από την έννομη σχέση διαλύεται με υποχωρήσεις και των δύο συμβαλλομένων. Εάν οι υποχωρήσεις
δεν είναι αμοιβαίες αλλά γίνονται μόνο από τον ένα συμβαλλόμενο, τότε δεν έχουμε συμβιβασμό αλλά
άλλη σχέση, π.χ. άφεση χρέους ή αναγνώριση της αξιώσεως ή δωρεά κ.α. και είναι αδιάφορο το γεγονός
ότι  οι  συμβαλλόμενοι  χαρακτήρισαν  την  μεταξύ  τους  σύμβαση  σαν  συμβιβασμό.  Οι  αμοιβαίες
υποχωρήσεις των συμβαλλομένων θεωρούνται όχι με τη νομική έννοια αλλά κατά την κοινή αντίληψη και
μπορεί  να είναι νομικής ή πραγματικής φύσεως. Δεν είναι απαραίτητο για την έννοια των «αμοιβαίων
υποχωρήσεων» οι υποχωρήσεις και οι αντιπαροχές να αφορούν το επίδικο δικαίωμα. Αρκεί ότι με αυτές
διαλύεται η έριδα ή αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από το επίδικο δικαίωμα.
        Τέλος κατά την έννοια της ΑΚ 871 εκτός από τις πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχει και
πρόθεση των συμβαλλομένων τερματισμού της έριδας ή της αβεβαιότητας, η οποία είτε θα διατυπώνεται
ρητά είτε θα συνάγεται από το περιεχόμενο του συμβιβασμού.
       Όσον αφορά τη νομική του φύση, ο συμβιβασμός είναι υποσχετική, αμφοτεροβαρής και αιτιώδης
σύμβαση.  Ως υποσχετική σύμβαση δεν έχει  σαν  άμεσο αποτέλεσμα την απαλλοτρίωση ή τη διάθεση
δικαιώματος, απλώς δημιουργεί υποχρεώσεις για πράξη ή παράλειψη.

   Εν προκειμένω ο  κ. Νικόλαος Κορωνιάς υπέβαλε προς το Δήμο  μας τις  ανωτέρω δύο (2) αιτήσεις
του   ΣΧΕΤΙΚΑ  1&  4  και  τα  επισυναπτόμενα  σ’αυτές  σχετικά  (δελτίο  τροχαίου  ατυχήματος,  δήλωση
ασφάλειας,  φωτογραφίες  από τον  τόπο του  ατυχήματος  και  του οχήματος  του αιτούντος,  προσφορά
επισκευής) ζητώντας την πλήρη αποζημίωσή του για υλικές ζημίες τις οποίες φέρεται να υπέστη το όχημά
του εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος λόγω προηγούμενης πτώσης λαδιών και νερών σ’αυτό
από απορριματοφόρο του Δήμου.

 Υπ’αυτά τα δεδομένα πρέπει να εισαχθεί ως θέμα στην Οικονομική Επιτροπή η λήψη απόφασης επί
των ως άνω αιτήσεων του κ. Νικολάου Κορωνιά.

Κατά  την  άποψή μου  η  Οικονομική  Επιτροπή  με  βάση  το  ανωτέρω νομικό  πλαίσιο  και  μετά  από
εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και των στοιχείων της υπόθεσης  δύναται  νομίμως να έρθει σε
συμβιβασμό με τον αιτούντα αποδεχόμενη εν όλω ή εν μέρει τις αιτήσεις του, ή να ζητήσει περαιτέρω
διευκρινίσεις από τον αιτούντα ή τις υπηρεσίες του Δήμου ή να προβεί στην απορριψή τους.  
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  Περαιώνοντας  επισημαίνω  ότι η παρούσα γνωμοδότηση δίνεται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο
και τα στοιχεία που μου χορηχήθηκαν αρμοδίως, αποτελεί νόμιμο προαπαιτούμενο για την λήψη έγκυρης
απόφασης αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για  την  Οικονομική Επιτροπή. 

                                                                                                          Ο Δικηγόρος- Νομικός  Σύμβουλος του Δήμου»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου  
2.-Τις υπ’αρ.πρωτ. 15903/20-4-2016 και 49683/7-12-2016 αιτήσεις του κ.Νικολάου Κορωνιά και
τα επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα και φωτογραφίες
3.-Το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  29642/20-7-2016  έγγραφό  της  Νομικής  Υπηρεσίας  προς  την  Δ/νση
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
4.-Το υπ’αριθμ. πρωτ. 42158/18-10-2016 έγγραφο του Δ/ντή Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και
το  επισυναπτόμενο  σε  αυτό  υπ’αριθμ.  πρωτ.  41519/13-10-2016  έγγραφο  των  υπαλλήλων
πολιτικής προστασίας
5.-Τις  διατάξεις  των  άρθρων  72  παρ.1  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α΄/87/7.6.2010)  «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  

                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Να αποδεχτεί εν μέρει τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 15903/20-4-2016 και 49683/7-12-2016 αιτήσεις του
κ.Νικολάου Κορωνιά και να συμβιβαστεί ο Δήμος εξωδικαστικά, καταβάλλοντας στον αιτούντα
το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€) σε πλήρη εξόφληση κάθε απαίτησης του κατά του Δήμου
για την ζημιά στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του  που υπέστη συνεπεία τροχαίου ατυχήματος το
οποίο  έλαβε  χώρα  την  15-4-2016  στην  οδό  Πανός  στη  Βουλιαγμένη  κοντά  στο  κοιμητήριο
Βουλιαγμένης.

Πριν την καταβολή ο κ.  Νικόλαος Κορωνιάς υποχρεούται  να προσκομίσει βεβαίωση από την
ασφαλιστική του εταιρεία ότι δεν έχει λάβει καμία αποζημίωση για την την ζημιά που υπέστη
στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του και να υπογράψει στο ένταλμα οτι έχει εξοφληθεί πλήρως και
δεν διατηρεί καμία αξίωση κατά του Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης.
   
Η  παρούσα  διαβιβάζεται  στην  Νομική  Υπηρεσία  και  τη  Δ/νση  Οικονομικών  Υπηρεσιών  για
ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2017

Σ’ ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως : 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ
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