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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               26.2.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  59/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών (Καρακούση Αγγελική του 

Αθανασίου) από ζημία προκληθείσα σε σταθμευμένο όχημα από πτώση δένδρου. 

 

Σήμερα την 26η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 

19:00 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της 

Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899)  Κ.Υ.Α., μετά από την 3721/26-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2)Τσομπανοπούλου Μελίσα 3) Αποστολίδου Μαρία 4) 

Γυμνόπουλος Κοσμάς  5) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 6) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Γρούγιος Ηλίας 2) Κουσίδης Γεώργιος 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος.  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, 

κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

     
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παραγρ. 1 περίπτωση ιδ΄ του ν. 3852/2010, «Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει 

για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό… ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσό των 

30.000,00€». 

Για τον λόγο αυτόν θέτουμε υπόψη σας τα εξής:  

 Η κ. Καρακούση Αγγελική του Αθανασίου υπέβαλε το με αριθμό πρωτοκόλλου 21.475/24 Νοεμβρίου 

2020 αίτημα της, αναγράφοντας επί λέξει: «Παρακαλώ όπως με αποζημιώσετε για την ζημία που υπέστη 

το αυτοκίνητο μου από πτώση δένδρου και η οποία δεν καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ασφαλιστική 

μου εταιρεία. Θα σας υποβάλω τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.»   

 Η αίτηση υπεβλήθη 4,5 μήνες μετά το συμβάν, για ζημία που υπέστη το όχημα ΝΗΤ 4629 ΙΧ ιδιοκτησίας 

της την 6η Ιουλίου 2020 από πτώση κλαδιού δένδρου εξαιτίας φυσικών φαινομένων. 

Η αιτούσα μας προσκόμισε:  

1. Την άδεια κυκλοφορίας του ΙΧ ΝΗΤ 4629 οχήματος ιδιοκτησίας της (σχετικό νο 1) 

2. Την εξοφλητική απόδειξη και συμφωνία εκχώρησης δικαιωμάτων (σχετικό νο1) που 

υπογράφει η ίδια, από την οποία προκύπτει ότι ελαβε από την εταιρεία σας το ποσό των 

3.900,00€ σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση και οριστική απαλλαγή από όλες τις  απαιτήσεις 

που προκύπτουν (αριθμός ζημίας 20010001740). 

3. Αντίγραφο συμβάντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 

1019/26/351-1/8 Ιουλίου 2020 (σχετικό νο 3) 

ΑΔΑ: Ω1ΟΓΩΨΕ-ΜΘ9



 ΑΔΑ: Ω1ΟΓΩΨΕ-ΜΘ9 

2 
 

4. Βεβαίωση με αριθμό πρωτοκόλλου 12074/Φ 808.9/14 Ιουλίου 2020 από την Διοίκηση 

Πυροσβεστικής Θεσσαλονίκης (σχετικό νο 4) 

5. Το τιμολόγιο 56/8 Δεκεμβρίου 2020 ποσού 1,178,00€, του οποίου την εξόφληση αιτείται 

από τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ως το ποσό που δεν καλύπτει η εταιρεία της. 

Σύμφωνα με τα ανώτερα στοιχεία του ατυχήματος, για τη ζημία στο με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗΤ 4629 ΙΧ 

όχημα ιδιοκτησίας Καρακούση Αγγελική από πτώση κλαδιού δένδρου εξαιτίας φυσικών φαινομένων με 

την 6η Ιουλίου 2020, η ανώτερη έχει αποζημιωθεί με ποσό ύψους 3.900,00€, όπως προκύπτει από την 

Εξοφλητική Απόδειξη και συμφωνία και εκχώρηση δικαιωμάτων που μας προσκόμισε.    

Για να απαντήσουμε στο αίτημα, και έχοντας άμεσο και παρόν έννομο συμφέρον, εφόσον καλείται ο 

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης να αποζημιώσει και μάλιστα εξωδικαστικώς, ήτοι μέσα από διοικητική 

και όχι δικαστική διαδικασία, ζητήθηκαν με το με αριθμό πρωτοκόλλου 156/7-1-2021 από την ανωτέρω 

ασφαλιστική εταιρεία τα κάτωθι: 

1. Έκθεση πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με την οποία η ζημία στο με αριθμό κυκλοφορίας 

ΝΗΤ 4629 ΙΧ όχημα ιδιοκτησίας Καρακούση Αγγελική από πτώση κλαδιού δένδρου εξαιτίας 

φυσικών φαινομένων την 6η Ιουλίου 2020, ήταν ύψους 5.078,00€ 

2. Τα εξοφληθέντα τιμολόγια ύψους 3.900,00€ 

Επίσης, ζητήσαμε να ενημερωθούμε «για ποιόν λόγο ενώ οι ζημίες στο ασφαλισμένο όχημα ανερχόταν σε 

5.078,00€, η εταιρεία σας κατέβαλε μόνο τις 3.900,00€ και δε δέχτηκε/αρνήθηκε να εξοφλήσει το 

τιμολόγιο με αριθμό 56 της 8ης Δεκεμβρίου 2020 ποσού 1.178,00€, με αποτέλεσμα η αιτούσα να διεκδικεί 

την εξόφληση του από τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης». 

 

Τα ανωτέρα ερωτήματα του Δήμου δεν απαντήθηκαν έως σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο από την 

ασφαλιστική εταιρεία, λάβαμε δε την με α. π. 851/18-1-2021 επιστολή συμπληρωματικών στοιχείων της 

ίδιας, στην οποία είχε κοινοποιηθεί το έγγραφο μας. 

Σύμφωνα με το υπ΄άριθμ. πρωτ. 45351/2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με το οποίο παρέχονται  οι σχετικές 

χρήσιμες πληροφορίες στην διαδικασία της άμεσης συμβιβαστικής επίλυσης των ανωτέρω διαφορών 

παρακινούνται σαφώς οι Δήμοι να επιλέγουν τις διαδικασίες αυτές, εάν βεβαίως συντρέχουν νόμιμες 

προϋποθέσεις. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, καλείται η Οικονομική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της 

1. Το άρθρο 72 παραγρ. 1 περίπτωση ιδ’ του ν. 3852/2010 

2. Την υπ’ αριθμ πρωτ. 21.475/24 Νοεμβρίου 2020 αίτηση της ζημιωθείσας 

3. Την σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του Δήμου μας περί του ορθού ή μη του 

εξωδικαστικού συμβιβασμού (επισυνάπτεται με Αριθ. Πρωτ. 12520/20) 

4. Το σχετικό Αντίγραφο συμβάντος του ΑΤ Αμπελοκήπων – Μενεμένης με α.π. 1019/26/351 

για τη μετάβαση και την αυτοψία του συμβάντος 

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45351/2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ 

6. Την εξοφλητική απόδειξη και συμφωνία εκχώρησης δικαιωμάτων (σχετικό νο 2) που 

υπογράφει η ίδια, από την οποία προκύπτει ότι έλαβε από την ασφαλιστική εταιρεία AIG 

Europe S.A και το Πρακτορείο, οριστική απαλλαγή από όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν 

(αριθμός ζημίας 20010001740) 

7. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και άδεια οδήγησης του αιτούντος 

8. Το τιμολόγιο με αριθμό 56 της 8ης Δεκεμβρίου 2020 ποσού 1.178,00€ για την αποκατάσταση 

υλικών του βλαβέντος οχήματος 

9. Την από 16/12/2020 έγγραφη απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου μας 

ότι ουδέποτε εκ του συμβάντος (6η Ιουλίου 2020) έγγραφο έως και σήμερα, δεν οχλήθηκε 

για το γεγονός αυτό 
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10. Το με α.π. 851/18-1-2021 έγγραφο συμπληρωματικών στοιχείων της ιδίας, ως απάντηση 

στην επιστολή του Δήμου προς της ασφαλιστική εταιρεία 

Να εγκρίνει ή όχι τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου και της κ. Καρακούση Αγγελικής του 

Αθανασίου για τις υλικές ζημίες στο όχημα της, στο ύψος που αιτείται, πέραν των 3.900,00€  που ήδη έχει 

εισπράξει ως «πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της απαίτησης» για το συγκεκριμένο συμβάν. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί των καταμετρούμενων, λευκό ψηφίζουν οι: Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή και Τσομπανοπούλου 

Μελίσα) 

 

Α) Δεν εγκρίνει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου και της κ. Καρακούση Αγγελικής του 

Αθανασίου για τις υλικές ζημίες στο όχημα της, στο ύψος που αιτείται, πέραν των 3.900,00€  που ήδη έχει 

εισπράξει ως «πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της απαίτησης» για το συγκεκριμένο συμβάν. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  59/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  1.3.2021  

        O Πρόεδρος  

                    

             

     Καζαντζίδης Γεώργιος 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ:    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ 
                                                                                                                                Θεσσαλονίκη, 18.02.2021 
                                       Αριθ. Πρωτ. 12520/20 
 
 
                                  Π  Ρ  Ο  Σ:  
                   

-  Τη Διεύθυνση Οικον. 
Υπηρεσιών  

                
  Κ Ο Ι Ν: 

- Οικον. Επιτροπή 
 
Θέμα : Γνωμοδότηση επί ερωτήματος για την αποζημίωση (με τη διαδικασία εξωδικαστικού 
συμβιβασμού) σε υπόθεση που αφορά υλικές ζημίες αυτοκινήτου λόγω πτώσης δέντρου (αίτηση  
Αγγελικής Καρακούση 21475/ 2020). 
 
Σχετ.: Η αίτηση Αγγελικής Καρακούση με αρ. πρωτ. 21475/ 2020 
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 Ι. Νομικό Μέρος : 
 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ’ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 5 του άρθ. 6 Ν.4071/2012, παρέχεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η αρμοδιότητα 
να αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχουν αντικείμενο μέχρι 60.000,00 ΕΥΡΩ (για μεγαλύτερο ποσό η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Οικον. Επιτροπής). 
 Ο εξώδικος συμβιβασμός προϋποθέτει τη συναίνεση και των δύο εμπλεκόμενων μερών, θα 
πρέπει όμως  να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που ένας τέτοιος συμβιβασμός θα 
έχει όχι μόνο στον φερόμενο ως παθόντα, αλλά και στο Δήμο (και κατ’ επέκταση στο Δημόσιο), διότι:  
 Α)Η δικαστική επίλυση της διαφοράς μπορεί να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά 
μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, αφού σε περίπτωση δικαίωσης του παθόντα-ενάγοντα, 
η δαπάνη του Δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντα και τους επιδικαζόμενους 
τόκους υπερημερίας. Επίσης είναι πιθανό να επιδικασθούν χρηματικά ποσά για αναπλήρωση 
διαφυγόντων κερδών και για ηθική βλάβη. Άρα, όταν κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής 
απόφασης υπέρ του ενάγοντα, η αποδοχή ενός τέτοιου συμβιβασμού εκ μέρους του Δήμου συμβάλλει 
στην προστασία της περιουσίας (άρθ. 178 παρ. 1 Ν.3463/2006 – Κ.Δ.Κ.). 
 Β)Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του παθόντα, ο οποίος διαφορετικά αναγκάζεται 
συχνά να αναμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, μέχρι να εκδικασθεί και να 
τελεσιδικήσει η υπόθεσή του. Με τον τρόπο αυτό, προάγεται η εμπιστοσύνη προς τη Διοίκηση και 
εφαρμόζεται ορθά και η Αρχή της Χρηστής Διοίκησης. 
 Γ)Παράλληλα αποφορτίζεται –άλλως δεν επιβαρύνεται άσκοπα- ο μηχανισμός απονομής της 
Δικαιοσύνης (βλ. και εγκύκλιο Υπ.Εσωτ. με αρ. πρωτ. οικ. 45351/12-11-2013).  
 Η διαπίστωση, περί του αν συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει ο  
Δήμος τον εξωδικαστικό συμβιβασμό γίνεται κατά περίπτωση και εναπόκειται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής (ή του δημοτικού συμβουλίου αντίστοιχα). 
 Για την ενεργοποίηση της διάταξης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού θα πρέπει να 
προσκομισθούν όλα εκείνα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ξεκάθαρα το γενεσιουργό λόγο της 
διαφοράς και το νόμιμο παραστατικό από το οποίο να προκύπτει το ύψος της αιτούμενης δαπάνης. 
 Προκειμένου να γνωμοδοτήσει ο νομικός σύμβουλος, είναι απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου μας να εκθέσει τις απόψεις της, κοινοποιώντας τη σχετική έκθεσή της στο νομικό σύμβουλο για 
την ύπαρξη ή μη ευθύνης των οργάνων του Δήμου ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, κατά τα άρθρ.104, 
105, 106 Εισ.Ν.Α.Κ. για το συμβάν. 
 Τέτοια ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγγραφα είναι ιδίως: 
 -Αναφορά – αίτηση του παθόντα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή επέλευσης 
της ζημίας για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο πτώσης του δέντρου επί του ζημιωθέντος οχήματος, 
 -Έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου μας σχετικά με το πραγματικό γεγονός της πτώσης, 
της αιτίας της, του λόγου πτώσης (τυχαίο γεγονός ή έλλειψης συντήρησης κλπ), καθώς και για την 
ευθύνη του Δήμου, εφόσον ο οδός ή  το σημείο όπου συνέβη η πτώση ανήκει στο Δήμο και αυτός φέρει 
την ευθύνη συντήρησής του δέντρου. Στην εν λόγω έκθεση να αναφέρεται αν το εν λόγω δέντρο 
βρισκόταν σε δημοτικό χώρο ή σε ιδιωτικό τοιούτο (στην τελευταία περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει 
ευθύνη αποζημίωσης),  
 -Ημερήσιο Δελτίο ατυχήματος από Αστυν. Αρχή ή άλλη τυχόν Δημόσια Αρχή (για το συμβάν), 
 -Τιμολόγιο, απόδειξη ή άλλο παραστατικό που να αποδεικνύει τη γενόμενη δαπάνη του 
παθόντα, 
 -Πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τα αίτια του συμβάντος και την πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια 
ανάμεσα στο συμβάν και την προξενηθείσα ζημία., 
 -Βεβαίωση από αρμόδια δημόσια Υπηρεσία σχετικά με την ύπαρξη ισχυρών-θυελλωδών ανέμων 
κλπ. (δελτίο θυέλλης κλπ) την ώρα του συμβάντος, διότι σε αυτή την περίπτωση δεν υφίσταται ευθύνη 
του Δήμου αν η πτώση συνέβη από έκτακτα γεγονότα μη δυνάμενα να προβλεφθούν,  
 -Τυχόν φωτογραφικό υλικό, 
 -Δήλωση του παθόντα ότι δεν έχει αποζημιωθεί από αλλού για το συγκεκριμένο ατύχημα, 
 -Δήλωση του παθόντα ότι παραιτείται από οιαδήποτε άλλη αξίωσή του έναντι του Δήμου μας 
και από τυχόν ένδικα μέσα με αφορμή ή σχέση έχουσα με το συγκεκριμένο συμβάν, θεωρώντας συνάμα 
τον εαυτό του ως πλήρως ικανοποιημένο, 
 -Άδεια κυκλοφορίας του ζημιωθέντος οχήματος (για να αποδεικνύεται η ιδιοκτησία του), 
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 -Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (αν έχει μικτή ασφάλιση ή όχι), 
 -Άδεια ικανότητας οδήγησης (δίπλωμα) του παθόντα, 
 -Έγγραφο ελέγχου του ζημιωθέντος οχήματος από Κ.Τ.Ε.Ο. 
 Επίσης, ο Δήμος αποζημιώνει μόνο την τυχόν θετική ζημία, όχι τυχόν διαφυγόντα κέρδη, όχι 
μείωση αγοραστικής αξίας οχήματος, όχι ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη. 
 
ΙΙ. Σύντομο Ιστορικό  
Στην υπόθεση που μας απασχολεί, τέθηκε υπόψη της νομικής Υπηρεσίας ότι δένδρο έπεσε και 
προκάλεσε υλικές ζημίες στο σταθμευμένο νόμιμα αυτοκίνητο της Αγγελικής Καρακούση με αρ. κυκλ. 
ΝΗΤ 4629. Για το εν λόγω δένδρο στο με αριθ. 2025/2020 Εσωτ. Υπηρεσιακό Σημείωμα του κ. Δημάρχου 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης, αναφέρεται ότι είχε διαπιστωθεί η κλίση του δένδρου από τον κ. Δήμαρχο 
και είχε δώσει εντολή στη υπηρεσία να κοπεί. 
 Αν και εφόσον ο αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κρίνει ότι τα πραγματικά περιστατικά 
που επικαλείται ο παθών είναι αληθή και οι συνθήκες του προκληθέντος ατυχήματος βρίσκονται σε 
αιτιώδη συνάφεια με την προκληθείσα και αιτούμενη ζημία (και εφόσον δεν αποδεικνύεται 
συνυπαιτιότητα του παθόντα, όπως πχ. έλλειψη προσοχής κι επιμέλειας κατά τη στάθμευση, επιρροή ή 
συμμετοχή άλλου οχήματος, επικινδυνότητα του σημείου κλπ.), τότε αυτή θα αποφασίσει για την 
καταβολή της αποζημίωσης, ως αποκλειστικά αρμόδια. Επίσης, η Ο.Ε. θα εξετάσει και την ύπαρξη των 
παραπάνω αναφερόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων. 
 Όπως ενημερώθηκα προφορικά, για την εν λόγω ζημία η αιτούσα είχε λάβει ήδη αποζημίωση 
(λόγω μικτής ασφάλισης του βλαβέντος οχήματός της) και υπέγραψε εξοφλητική απόδειξη προς την 
ασφαλιστική της εταιρία «AIG EUROPE S.A.» και αιτείται πλέον από το Δήμο μας την πληρωμή ενός 
τιμολογίου ποσού 1.178 ΕΥΡΩ (με αρ. 56/8-12-2020) από τη συνολική της ζημία. Επί του θέματος αυτού, 
σας κάνω γνωστό ότι όταν υπάρχει μικτή ασφάλιση, τότε ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται από την 
ασφαλ. του εταιρία, η οποία υπεισέρχεται στα δικαιώματά του και δικαιούται αναγωγικά να ζητήσει 
αυτή πλέον (η ασφαλ. εταιρία) από το  Δήμο μας κάθε ποσό που τυχόν έχει καταβάλει. Στην περίπτωση 
αυτή, ο ασφαλισμένος (εν προκειμένω η αιτούσα) δεν νομιμοποιείται να στραφεί εναντίον μας (αφού 
θα έχει εισπράξει την αποζημίωσή του). Εν προκειμένω, η αιτούσα έχει λάβει για υλικές ζημίες του 
οχήματός της για την αιτία αυτή από την ανωτέρω ασφαλ. εταιρία το ποσό των 3.900 ΕΥΡΩ σε πλήρη και 
ολοσχερή εξόφλησή της. 
Επίσης, η αρμόδια Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου μας στην από 16-12-2020 έγγραφη απάντησή της 
αναφέρει ότι για το εν λόγω συμβάν (της 6-7-2020) δεν έχει οχληθεί ως σήμερα. 
 Τέλος, εξ όσων πληροφορήθηκα, ο Δήμος μας ζήτησε εγγράφως από την ασφαλ. εταιρία «AIG 
EUROPE S.A.» στοιχεία για το συνολικό ύψος της ζημίας της αιτούσας και για ποιο λόγο δεν 
αποζημιώθηκε τυχόν πλήρως (αν συνέβη κάτι τέτοιο), πλην όμως μέχρι σήμερα δεν απαντήθηκε το 
έγγραφό μας αυτό.  
Κατά την άποψή μας, και με βάση αυτά που τέθηκαν υπόψη μας από την Υπηρεσία, προκύπτει ότι ο 
Δήμος μας –ανεξάρτητα αν φέρει ή όχι ευθύνη για το εν λόγω συμβάν- εφόσον υπάρχουν και τα 
προαναφερθέντα έγγραφα, θα πρέπει να λάβει γνώση των εξοφλητικών εγγράφων και των 
παραστατικών με βάση τα οποία η αιτούσα αποζημιώθηκε από την ασφαλ. της εταιρία (αφού ήταν 
μικτή η ασφάλιση του αυτοκινήτου της). Κι αυτό, διότι η ασφαλ. της εταιρία δικαιούται να ασκήσει 
αγωγή κατά του Δήμου μας για να εισπράξει τα ποσά που κατέβαλε στην αιτούσα (νομιμοποιείται 
ενεργητικά). Και πρέπει να διαπιστωθεί αν το τιμολόγιο που αιτείται να πληρωθεί η αιτούσα από το 
Δήμο μας συμπεριλαμβάνεται ή όχι στο ποσό που ήδη έχει αυτή λάβει από την ασφαλ. εταιρία της. 
Τυχόν υπογραφή εξοφλητικής απόδειξης από την αιτούσα προς την ασφαλ. της εταιρία, θα πρέπει να 
συνεκτιμηθεί επίσης. 
Κατά την άποψή μας, και με βάση όλα όσα τέθηκαν υπόψη μας από την Υπηρεσία, προκύπτει ότι ο 
Δήμος μας δεν οφείλει να καταβάλει το αιτούμενο ποσό και δεν πρέπει να προχωρήσει σε σχετικό 
εξωδικαστικό συμβιβασμό. 
 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να αποφασίσει, ως αρμόδια, 
χωρίς η παρούσα γνωμοδότησή μας να είναι δεσμευτική γι’ αυτήν.- 
 
          ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 3299) 
 
                             (Νομικός Σύμβουλος Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης)  
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