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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               12.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  83/2021 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών από χειρισμό κάδων 

απορριμμάτων (Μοδίτσης Αθανάσιος του Σωτηρίου) από ζημία προκληθείσα σε διερχόμενο όχημα   

 

Σήμερα την 12η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 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 

5241/12-3-2021 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) 

Μανωλόπουλος Βασίλειος 5) Κατζικάς Γεώργιος 6) Γρούγιος Ηλίας 7) Κουσίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος 9) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Ουδείς. 

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

ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος, μετά από την ομόφωνη, επί των καταμετρούμενων - παρόντων μελών, απόφαση της 

επιτροπής με ψήφους : 8 ΥΠΕΡ και 1 ΑΠΟΧΗ,  (Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή), για τη διενέργεια έκτακτης 

συνεδρίασης λόγω χρονικών περιορισμών, εισηγήθηκε το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε 

υπόψη των μελών: 

 

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

για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό….ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των 

30.000,00€»  

Για τον λόγο αυτόν θέτουμε υπόψη σας τα εξής:  

 

Την 27/12/2020 το δίκυκλο  ΝΡΑ 785 ιδιοκτησίας του Μοδίτση Αθανασίου του Σωτηρίου χτυπήθηκε ενώ 

ήταν σε κίνηση κατά την αποκομιδή κάδων απορριμμάτων από εργαζόμενους του Τμήματος Καθαριότητας 

στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Αλ. Παπάγου Κοινότητας Αμπελοκήπων, προκαλώντας σε αυτό 

υλικές ζημίες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο από 4/1/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών- Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου μας,  που πιστοποιεί το αληθές του γεγονότος.  

 

Ο ζημιωθείς πολίτης υπέβαλαν την αίτηση  με α.π. 4520/3-3-2021,  με την οποία ζητά την αποζημίωσή του 

μόνον για τη θετική ζημία, όπως αυτή προκύπτει από τα παραστατικά αποκατάστασης της ζημίας που 

προσκομίσθηκαν ύψους 703,00€. Υπέβαλε δε και Υπεύθυνη Δήλωση με τις οποίες βεβαιώνει ότι δεν έχει 

καμία άλλη αξίωση κατά του Δήμου.  

  

Σύμφωνα δε και με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 45351/2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με το οποίο παρέχονται τις σχετικές 

χρήσιμες πληροφορίες στη διαδικασία της άμεσης συμβιβαστικής επίλυσης των ανωτέρω διαφορών, 
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παρακινούνται σαφώς οι Δήμοι να επιλέγουν τις διαδικασίες αυτές εάν βεβαίως συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις.     

  

Πριν την παρούσα εισήγηση, υπέβαλε σχετική γνωμοδότηση και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, και ως 

προς τις παρατηρήσεις του για την υπόθεση,  ο αιτών πολίτης υπέβαλε διευκρινιστικά όλα όσα ζητήθηκαν.  

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

 

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

2. Την υπ άριθμ. πρωτ. 4520/3-3-2021 αίτηση του ζημιωθέντος  

3. Τη σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου μας περί του οικονομικώς συμφέροντος 

του εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

4. Το  από 4/1/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου μας,  

που πιστοποιεί το αληθές του γεγονότος.  

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

6. Το αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τη βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας 

“INTΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ» με την οποία δηλώνεται η μη καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία εφόσον το όχημα δεν 

έχει μεικτή ασφάλιση  

7. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και άδεια οδήγησης του αιτούντος 

8. Τις με αριθμούς 219 και 220 Φορολογικές Αποδείξεις για την αποκατάσταση των υλικών του βλαβέντος 

οχήματος συνολικού ύψους 703,00€ 

να εγκρίνει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου και του Μοδίτση Αθανασίου του Σωτηρίου,  

όπως αυτός του  προτάθηκε και συμφώνησε εγγράφως, να αποζημιωθεί για τις υλικές ζημίες που 

προκλήθηκαν στο όχημά του από χειρισμό κάδων απορριμμάτων.   

 

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

του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων 

 

 (Με ψήφους: 8 ΥΠΕΡ, η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, εκπροσωπώντας την παράταξη «Πολίτες σε δράση για την 

ανατροπή» δηλώνει ΑΠΟΧΗ, η Τσομπανοπούλου Μελίσα, εκπροσωπώντας την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» ψηφίζει ΥΠΕΡ σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του δικηγόρου) 

 

Α)  Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου και του Μοδίτση Αθανασίου του Σωτηρίου,  

όπως αυτός του  προτάθηκε και συμφώνησε εγγράφως, να αποζημιωθεί για τις υλικές ζημίες που 

προκλήθηκαν στο όχημά του από χειρισμό κάδων απορριμμάτων.  

  

Επισυνάπτεται η σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου μας περί του οικονομικώς 

συμφέροντος του εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  83/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  16.3.2021  

         

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                          

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

                                                                                                            Θεσσαλονίκη, 16.03.2021 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                                       Αριθ. Πρωτ. 4520/21 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ:    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ 

 

                                  Π  Ρ  Ο  Σ:  

                   

-  Την Οικον. Επιτροπή Δήμου 

                

  Κ Ο Ι Ν: 

- Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών 

 

 

Θέμα : Γνωμοδότηση επί του ερωτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, 

σχετικά με την έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού σε υπόθεση που αφορά υλικές ζημίες 

δικύκλου (αίτηση  Αθαν. Μοδίτση με αρ. πρωτ. 4520/ 2021). 

 

Σχετ.: α)Η αίτηση Αθαν. Μοδίτση με αρ. πρωτ. 4520/ 2021 προς το Δήμο μας. 

           β)Το από 4-1-2021 έγγραφο του Τμήμ. Καθαριότητας του Δήμου μας. 

 

 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, καταρχήν, 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.45351/2013).  
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 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. 

 Τέτοια παραστατικά είναι ιδίως: 

 -Αναφορά – αίτηση του παθόντα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή επέλευσης 

της ζημίας για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο επέλευσης αυτής, 

 -Έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου μας σχετικά με το πραγματικό γεγονός της ζημίας, 

της αιτίας της, του λόγου της ζημίας (τυχαίο γεγονός ή με ευθύνη του Δήμου μας από πράξη ή 

παράλειψη κλπ), καθώς και για την ευθύνη του Δήμου. Στην εν λόγω έκθεση να αναφέρεται αν το 

ζημιωθέν όχημα βρισκόταν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, σε δημοτικό χώρο ή σε 

ιδιωτικό τοιούτο (στην τελευταία περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης),  

 -Δελτίο τροχαίου ατυχήματος από Αστυνομική Αρχή ή άλλη τυχόν Δημόσια Αρχή, 

 -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., 

 -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), 

 -Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (αν έχει μικτή ασφάλιση ή όχι), 

 -Άδεια ικανότητας οδήγησης (δίπλωμα) του παθόντα, 

 -Έγγραφο ελέγχου του ζημιωθέντος οχήματος από Κ.Τ.Ε.Ο. 

 -Δελτίο θυελλωδών ανέμων 

 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 το ΝΡΑ 785 δίκυκλο 

όχημα ιδιοκτησίας Αθαν. Μοδίτση του Σωτηρίου υπέστη υλικές ζημίες ύψους 703,00 ΕΥΡΩ από κάδο 

του Δήμου μας, ο οποίος επέπεσε επ’ αυτού εν κινήσει στις στις 27-12-2020 στη συμβολή των οδών 

Μεγ. Αλεξάνδρου και Παπάγου της Δημοτικής Ενότητας Αμπελοκήπων του Δήμου μας. Το γεγονός 

αυτό πιστοποιήθηκε (όπως ενημερωθήκαμε) και από την Τροχαίο που συνέταξε Δελτίο Τροχ. 

Ατυχήματος, μετά από επιτόπιο έλεγχο. Επίσης, το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου μας με το από 4-

1-2021 έγγραφό του πιστοποιεί το εν λόγω γεγονός. Ο πολίτης που ζημιώθηκε υπέβαλε τη με αρ. 

Πρωτ. 4520/2021 αίτηση, με την οποία ζητά αποζημίωση ύψους 703,00  ΕΥΡΩ μόνο για τη θετική 

ζημία του και υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση με την οποία διαβεβαιώνει ότι δεν έχει καμία άλλη 

αξίωση κατά του Δήμου μας. 

 Αν και εφόσον ο αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κρίνει ότι τα πραγματικά περιστατικά 

που επικαλείται η παθούσα είναι αληθή και οι συνθήκες του προκληθέντος ατυχήματος βρίσκονται 

σε αιτιώδη συνάφεια με την προκληθείσα και αιτούμενη ζημία (και εφόσον δεν αποδεικνύεται 
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συνυπαιτιότητα του παθόντα, όπως πχ. έλλειψη προσοχής κι επιμέλειας κατά την οδήγηση του 

οχήματός του, επιρροή ή συμμετοχή άλλου οχήματος, επικινδυνότητα του σημείου κλπ.), τότε αυτή 

θα αποφασίσει για την καταβολή της αποζημίωσης, ως αποκλειστικά αρμόδια. Επίσης, η Οικον. 

Επιτροπή θα εξετάσει και την ύπαρξη των παραπάνω αναφερόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων. 

Κατά την άποψή μας, και με βάση όλα όσα τέθηκαν υπόψη μας από την Υπηρεσία, προκύπτει 

ότι ο Δήμος μας φέρει ευθύνη για το εν λόγω συμβάν (διότι η ζημία προκλήθηκε από προσωπικό 

που απασχολείται στο Δήμο μας), εφόσον ελεγθεί από την αρμόδια Υπηρεσία μας πως υπάρχουν και 

τα προαναφερθέντα έγγραφα. 

 Για το λόγο αυτό 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)  

 


