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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό 35ο της συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆έλτα. 
Αριθ. Απόφ. 334/2015 
 

                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ.19401/7-7-2015 
αιτήσεως του κου Ποτουριάδη Λεωνίδα  του 
Συµεών προς το ∆ήµο ∆έλτα, περί 
αποζηµιώσεως του µέσω εξώδικου συµβιβασµού, 
για υλικές ζηµιές που υπέστη το αυτοκίνητο του, 
µετά από πτώση σε λακκούβα του 
οδοστρώµατος. 

 
Στη Σίνδο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 2η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα 
Τετάρτη  και ώρα 12.00 µ.µ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα 
µε την υπ’ αριθ. 34903/27-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σε όλα τα 
µέλη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 9, ήτοι: 
    
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

      
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Λιούλιας Στέφανος 
2. Βαµβάκος Ευάγγελος 
3. Ζάχος Γρηγόριος 
4.Παππάς Αθανάσιος 
5. Χαλκίδης ∆ηµήτριος 
6. Καλτσίδης Παναγιώτης 
7.Γλώσσης Γεώργιος 
8. Ρήγας Ιωάννης 
9. Πετρίδης Ανέστης 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

Την τήρηση των πρακτικών έκανε η υπάλληλος του ∆ήµου Μπογιατζοπούλου Βαΐα. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Λιούλιας Στέφανος εισηγούµενος το 3ο θέµα ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής : 
Η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µας µε το από 23-11-2015 έγγραφό της µας ενηµερώνει ότι : 
Ι. Σύµφωνα 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 της δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 
Με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν.3852/2010 παρέχεται στους δήµους η αρµοδιότητα να συνάπτουν 
εξώδικους ή δικαστικούς συµβιβασµούς, ήτοι να επιλύουν µε τους τρίτους «δι' αµοιβαίων 
υποχωρήσεων έριδα ή αβεβαιότητα περί τινός εννόµου σχέσεως» (άρθρο 871 ΑΚ) ή να προβαίνουν 
στην κατάργηση της µεταξύ τους εκκρεµούς δίκης (άρθρο 293 Κ.Πολ.∆.). Το αρµόδιο όργανο για τη 
σύναψη είτε του εξώδικου είτε του δικαστικού συµβιβασµού, όπως αναφέρεται παραπάνω, εφόσον το 
αντικείµενο της διαφοράς ανέρχεται µέχρι το ποσό των 30.000, είναι η Οικονοµική Επιτροπή και για 
την υπερβάλλουσα το ∆ηµοτικό συµβούλιο.  
Σύµφωνα δε και µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 45351/12.11.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τµήµα Οικονοµικής ∆/σης & Π/Υ) η άσκηση της ανωτέρω αρµοδιότητας της οικονοµικής επιτροπής / 
δηµοτικού συµβουλίου αφορά και τις περιπτώσεις εκείνες όπου ανακύπτουν διαφορές αστικής 
αντικειµενικής ευθύνης, µεταξύ ∆ήµου και τρίτου υπό την έννοια των διατάξεων των άρθρων 104-106 
του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα. Έτσι, αν ο ∆ήµος ενέχεται σε αποζηµίωση, για πράξεις 
ή παραλείψεις των 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. 
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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. 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. 
Για να ξεκινήσει ο συµβιβασµός ή η κατάργηση δίκης, κατά πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, στο πλαίσιο του διενεργούµενου προληπτικού ελέγχου δαπανών σε περίπτωση 
διενέργειας εξώδικου συµβιβασµού, ερευνάται αν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος 
τόσο ως προς τα τυπικά, εξωτερικά στοιχεία της πράξης του συµβιβασµού, που αφορούν στη 
γνωµοδότηση της νοµικής υπηρεσίας του ο.τ.α. και στην απόφαση του αρµοδίου οργάνου, όσο και ως 
προς τα ουσιαστικά, εσωτερικά στοιχεία της πράξης υπό την έννοια: α) ότι η σχετική δαπάνη µπορεί 
να αποτελέσει αντικείµενο συµβιβασµού, προβλέπεται από διάταξη νόµου και συνοδεύεται από τα 
αναγκαία δικαιολογητικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχετική απαίτηση β) της ύπαρξης 
δικαιώµατος ουσιαστικού δικαίου, ήτοι έγκυρης αιτίας, όπως επιβάλλεται λόγω του αιτιώδους 
χαρακτήρα του αλλά και λόγω της αρχής της νοµιµότητας που οφείλει να διέπει τη δράση της 
δηµόσιας διοίκησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο συµβιβασµός είναι άκυρος και ουδεµία έννοµη 
συνέπεια επιφέρει, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση του οικείου Ο.Τ.Α. (βλ. 207, 
2097/2007 αποφάσεις και 85, 61/2008 πράξεις του VII Τµήµατος).  
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 ∆έλτα, καθώς: 
Α) Η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσµα τη σηµαντικά 
µεγαλύτερη οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου µας, 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 µας 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. 
Β) Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζηµίωση του ζηµιωθέντος, ο οποίος διαφορετικά υποχρεούται συχνά 
να περιµένει την πάροδο µεγάλου χρονικού διαστήµατος έως ότου εκδικασθεί η υπόθεση, το οποίο 
χρονικό διάστηµα ξεπερνάει τα οκτώ έτη . Με τον τρόπο αυτόν προάγεται η εµπιστοσύνη του πολίτη 
προς τη διοίκηση. 
Όσον αφορά δε τη ρητή υποχρέωση του δήµου να προστατεύει την περιουσία του, θεωρείται 
επιβεβληµένο σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.45351/12.11.2013 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών να ληφθούν υπόψη και 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 δήµος µας 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 της περίπτωσης (ιδ) της παρ. 1 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) και νόµιµο παραστατικό από το 
οποίο να προκύπτει η δαπάνη στην οποία υπεβλήθη. Άλλωστε, η απουσία τέτοιων δικαιολογητικών 
έχει συχνά ως αποτέλεσµα να εγείρονται ζητήµατα νοµιµότητας των χρηµατικών ενταλµάτων 
πληρωµής αποζηµιώσεων κατόπιν συµβιβασµού. 
Οι αποφάσεις της Οικονοµικής επιτροπής ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανάλογα µε το ύψος του 
αντικειµένου του εξώδικου συµβιβασµού, αποστέλλονται υποχρεωτικά στον Γενικό Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο νοµιµότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/ 
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2010, συνοδευόµενες οπωσδήποτε από πλήρη φάκελο της υποκείµενης σχέσης επί της οποίας 
στηρίζεται ο συµβιβασµός, ούτως ώστε να καταστεί τούτος (ο έλεγχος) εφικτός. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται εάν η οδός είναι δηµοτική και όχι επαρχιακή, εθνική ή ανήκει 
σε όµορο δήµο. Σύµφωνα µε τα άρθρα 2, 3 και 4 του ν. 3155/1955 ορίζονται ποιοι δρόµοι είναι 
δηµοτικοί,  ποιοι είναι εθνικοί και ποιοι επαρχιακή. Σε κάθε περίπτωση δηµοτικοί οδοί θεωρούνται οι 
αναγνωρισµένοι ως τέτοιοι µέχρι σήµερα καθώς και όλοι οι δρόµοι εντός σχεδίου πόλεως, εντός 
ορίων οικισµού καθώς επίσης και αυτοί που εξυπηρετούν ανάγκες του ∆ήµου ή και συντηρούνται από 
αυτόν και σε εκτός σχεδίου περιοχές. Tο θέµα της συντήρησης των οδών ρυθµίζεται από ένα πλέγµα 
διατάξεων (ν.3155/1955 σε συνδυασµό µε το από 25/28-11-29 Π. ∆. για την κωδικοποίηση των 
διατάξεων για την κατασκευή και συντήρηση των οδών), µε το οποίο αφενός διακρίνονται και 
χαρακτηρίζονται οι δηµόσιες οδοί της χώρας ως Εθνικές, Επαρχιακές και ∆ηµοτικές, ανάλογα µε τη 
λειτουργία και τη σπουδαιότητά τους, και αφετέρου ορίζονται οι υπηρεσίες του κράτους (κεντρική 
διοίκηση, νοµαρχίες και ΟΤΑ αντίστοιχα) που θεωρούνται αρµόδιες για τη συντήρησή τους, ήτοι τη 
λήψη όλων των καταλλήλων µέτρων για την διατήρησή τους σε κατάσταση που εγγυάται την ασφαλή 
και χωρίς προβλήµατα λειτουργία τους και χρήση τους από τους διερχόµενους. Επίσης αυτό που 
πρέπει να εξετάζεται εάν η λακκούβα είναι απόρροια κάποιων έργων από εργολάβο άλλης υπηρεσίας 
(π.χ ΕΥΑΘ, ΟΤΕ κ.λ.π). 
ΙΙ. Η υποχρέωση των ΟΤΑ προς αποζηµίωση θεµελιώνεται στα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, τα οποία 
ορίζουν ότι: «Για παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δηµοσίου κατά την άσκηση 
δηµόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το ∆ηµόσιο ενέχεται σε αποζηµίωση εκτός αν η πράξη ή 
παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συµφέροντος …» και 
«οι διατάξεις … εφαρµόζονται και για την ευθύνη των δήµων και κοινοτήτων ή των άλλων προσώπων 
δηµοσίου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους». 
 
Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειµένου να γεννηθεί η αστική ευθύνη, 
όπως τις καθορίζει η νοµολογία, είναι οι εξής:  
1. Παράνοµη πράξη ή παράλειψη των οργάνων του ∆ηµοσίου ή ΟΤΑ (106 ΕισΝΑΚ), η οποία 
περιλαµβάνει και τις υλικές ενέργειες τους, κατά την άσκηση της δηµόσιας εξουσίας. Παράνοµη 
ενέργεια του ∆ηµοσίου συνιστά όχι µόνο η πράξη, αλλά και η παράλειψη προς εκτέλεση ορισµένης 
υλικής ενέργειας που επιβάλλεται από τον Νόµο. Η παράνοµη παράλειψη έγκειται στην παράβαση 
της διοικητικής υποχρέωσης επιµέλειας. Εκείνος που επιτρέπει να υπάρξει µια εστία διακινδύνευσης, 
στο πεδίο για το οποίο είναι υπεύθυνος, πρέπει να χρησιµοποιήσει όλα τα διαθέσιµα µέσα ώστε να 
αποτρέψει τον κίνδυνο που µπορεί να επαπειλήσει τρίτους. Εάν δεν αποσοβήσει τον κίνδυνο, 
υποχρεούται να καλύψει τη ζηµία που αυτοί υπέστησαν. Περαιτέρω, για τις περιπτώσεις που 
αφορούν σε αποζηµίωση για βλάβες που προκλήθηκαν από πληµµελή συντήρηση του 
οδοστρώµατος (µεταξύ των οποίων και η υπό κρίση), γίνεται ρητή πρόβλεψη στο άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 
3155/1955 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ σε συνδυασµό µε το αρ.10 παρ. 1 και 2 
του Π∆ 25/28 Νοεµβ. 1929, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 Ν. 5527/1932 και το άρθρο 3 του 
Α.Ν. 1966/1939, καθώς και το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3155/1955. 
2. Ζηµία. Η παράνοµη συµπεριφορά πρέπει να προκαλεί ζηµία. Η αποζηµίωση που χορηγείται στον 
παθόντα είναι πλήρης και περιλαµβάνει τόσο τη θετική και αποθετική ζηµία όσο και την ηθική βλάβη 
(όταν βλάπτονται αγαθά που συνδέονται µε την προσωπικότητα, την υγεία, τη σωµατική ακεραιότητα 
κλπ του τρίτου προσώπου), καλύπτει δε και την ψυχική οδύνη. 
3. Ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας. Μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και της επέλευσης του 
ζηµιογόνου γεγονότος πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος. Πρέπει, δηλαδή, σύµφωνα µε τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας, η φερόµενη ως ζηµιογόνα πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια, κατά τη 
συνήθη και κανονική πορεία των πραγµάτων, να είναι ικανή να επιφέρει το ζηµιογόνο αποτέλεσµα. 
4. Ο «αντικειµενικός» χαρακτήρας της ευθύνης δεν απαιτεί υπαιτιότητα. Η ύπαρξη υπαιτιότητας 
(δόλου ή αµέλειας) οργάνου της διοίκησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη θεµελίωση της αστικής 
ευθύνης του ∆ηµοσίου. Αρκεί η βλάβη του δικαιώµατος ενός πολίτη (αντικειµενικός χαρακτήρας 
ευθύνης). Ενδεικτικά, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 740/2011 απόφαση του ΣτΕ, επιβεβαιώνονται όλες 
συνολικά οι παραπάνω παραδοχές σχετικά µε τις προϋποθέσεις ύπαρξης της αστικής ευθύνης του 
∆ηµοσίου. Στην ανωτέρω απόφαση, σχετικά µε σοβαρή βλάβη της υγείας επταετούς ανηλίκου, ο 
οποίος έπεσε µε το ποδήλατό του σε ακάλυπτη λακκούβα δρόµου, το ανώτατο δικαστήριο δέχεται ότι: 
α/ η ευθύνη του ∆ήµου µπορεί να συνίσταται και σε παράλειψη των οργάνων του να καλύψουν τη 
συγκεκριµένη λακκούβα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα την ανατροπή και τον τραυµατισµό 
ποδηλάτη. Αναφέρει δε ότι ο ∆ήµος « κατά παράβαση του νόµου δε φρόντισε µε τα αρµόδια όργανά 
του να συντηρήσει το οδόστρωµα … και να καλύψει εγκαίρως µε τα κατάλληλα υλικά τη λακκούβα 
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που υπήρχε…. ή έστω να τοποθετήσει προ αυτής σε αρκετή απόσταση κατάλληλες προειδοποιητικές 
πινακίδες την ηµέρα και φακό µε ερυθρό φως την νύχτα για να αντιλαµβάνονται οι οδηγοί τη 
λακκούβα και να την αποφεύγουν» και β/ η ευθύνη που γεννάται είναι αντικειµενική και δεν έχει καµία 
έννοµη συνέπεια η τυχόν γνώση ή µη από το ∆ήµαρχο ή από άλλα αρµόδια όργανα του ∆ήµου, της 
ανωµαλίας του οδοστρώµατος και του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει. 
Περαιτέρω και σύµφωνα µε τη νοµολογία, η επέλευση της ζηµίας πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς 
µε την προσκόµιση των απαραίτητων παραστατικών (τιµολόγια επισκευής του οχήµατος), η δε 
αιτιώδης συνάφεια µεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος και του αποτελέσµατος, πρέπει να 
αποδεικνύεται από την προσκόµιση δηµοσίου εγγράφου (Ηµερήσιο ∆ελτίο Οχήµατος της Τροχαίας) 
το οποίο συντάσσεται στον τόπο του ατυχήµατος µετά από κλήση του ζηµιωθέντος. 
Επιπλέον, το «αντικειµενικό» της αστικής ευθύνης δεν αφήνει περιθώρια για την επίκληση απουσίας 
κάποιας µορφής υπαιτιότητας εκ µέρους των δηµοσίων οργάνων, αντίθετα αυτή τεκµαίρεται 
υπάρχουσα επιφορτίζοντας τις αρµόδιες υπηρεσίες µε το βάρος της απόδειξης, για την ύπαρξη ή µη 
της αιτίας του ατυχήµατος. 
ΙΙΙ. Η διαδικασία που προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη για τον εξώδικο συµβιβασµό είναι αυστηρά 
τυποποιηµένη, περιβεβληµένη τον έγγραφο τύπο και έχει την εξής µορφή, για τη συνηθέστερη των 
περιπτώσεων, βλάβη οχήµατος από πληµµελή συντήρηση οδοστρώµατος αλλά και για παρεµφερείς 
περιπτώσεις όπως µετακίνηση κάδου απορριµµάτων, πτώση κλαδιών δέντρων κλπ και δη: Εντός 
εύλογου χρονικού διαστήµατος από τη στιγµή επέλευσης της ζηµιάς, ο πολίτης σε ειδικό έντυπο που 
απευθύνει στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, προβαίνει σε έγγραφη αίτηση για αποζηµίωση, στην οποία 
προσδιορίζει επακριβώς το ύψος της θετικής ζηµίας που υπέστη. Το ειδικό αυτό έντυπο συνοδεύεται 
από: α/ αναφορά στον χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο κίνησης του οχήµατος, β/ περιγραφή ή και 
φωτογραφικό υλικό δηλωτικά της καταστάσεως του οδοστρώµατος, γ/ παραστατικά νόµιµης 
κυκλοφορίας του οχήµατος ( αντίγραφο διπλώµατος οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας, ασφαλιστικού 
συµβολαίου, ΚΤΕΟ όταν απαιτείται), δ/ παραστατικά δηλωτικά της ζηµίας (τιµολόγια) και ε/ έκθεση 
βεβαιώσεως από το Βιβλίο Συµβάντων της Τροχαίας ή Απόσπασµα Ηµερήσιου ∆ελτίου Οχήµατος 
της Άµεσης ∆ράσης ή Επιτόπια έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας ή άλλο δηµόσιο έγγραφο (π.χ.ΕΚΑΒ) 
όπου θα διαπιστώνεται η συνάφεια της ζηµίας µε την ύπαρξη της συγκεκριµένης ανωµαλίας, έτσι 
ώστε να µπορεί να εµπεδωθεί η πεποίθηση, σύµφωνα µε τους κανόνες της κοινής λογικής, ότι 
υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµός µεταξύ παράλειψης ΟΤΑ και επέλευσης της ζηµίας. 
 
Για την υπό κρίση υπόθεση, προσκοµίστηκαν τα εξής έγγραφα: 
1) Η υπ’ αριθµ.19401/7-7-2015 αίτηση του πολίτη κου Ποτουριάδη Λεωνίδα  του Συµεών(όπου 
αναφέρονται και επισυναπτόµενες φωτογραφίες του οχήµατος και της λακκούβας), µε τα 
επισυναπτόµενα αυτής δικαιολογητικά ,όπου αιτείται αποζηµίωση λόγω φθοράς και υλικών ζηµιών 
του οχήµατος του, από παραλήψεις του ∆ήµου στην αποκατάσταση οδοστρώµατος (λακκούβες) στο 
τέρµα της οδού Ίωνος ∆ραγούµη µε κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη µε επισυναπτόµενα στην ως άνω 
αίτηση και: 
-το από 26-6-2015 ∆ελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήµατος Υλικών ζηµιών συντεταγµένο από το τµήµα 
Τροχαίας Χαλκηδόνος, όπου καταγράφονται κατά δήλωση του οδηγού φθορές στον εµπρόσθιο και 
οπίσθιο δεξιό τροχό του οχήµατος του , από πτώση του σε λακκούβα 40cm µήκους  επί 40cm 
πλάτους, επί της οδού Ίωνος ∆ραγούµη περίπου 20µ ,πριν τον φωτεινό σηµατοδότη. 
-Τις υπ’ αρ.ΑΠΥΥ00000244/9-7-2015 και υπ’ αρ.∆∆ΟΥ0005991/9-7-2015 απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών- απόδειξη Λιανικής Πώλησης συνολικού ποσού 200€ για αγορά δύο ελαστικών και 
επισκευή ζάντας. 
- αντίγραφο διπλώµατος οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας και ασφαλιστικού συµβολαίου του αιτούντος  
και του οχήµατος. 
2)Το από 20-7-2015 υπ’ αρ.πρωτ.19401,έγγραφο του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών της ∆/νσης 
Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου µας ,στο οποίο συνοµολογείται, ότι το σηµείο  και η οδός, όπου 
συνέβη το τροχαίο συµβάν και αναφέρεται στην αίτηση, είναι στη δικαιοδοσία του ∆ήµου ∆έλτα.  
Κατά τη γνώµη µου για φθορές που προκαλούνται σε οχήµατα από λακκούβες ή από άλλες φθορές 
των δηµοτικών οδών, για τις οποίες έχει ευθύνη ο ∆ήµος µας, µπορούν να κατατεθούν, µετά από 
συµβιβασµό, τα ποσά για την αποκατάσταση των ζηµιών, εφόσον πιστοποιείται ,µε έγγραφο της 
τεχνικής υπηρεσίας (βλ. παράρτηµα Ι επισυναπτόµενο στο από 21-10-2015 έγγραφο µου το οποίο 
έχει κοινοποιηθεί αρµοδίως στις αρµόδιες υπηρεσίες), η συνάφεια της ζηµίας και του ύψους αυτής µε 
τη φθορά του οδοστρώµατος, από κάποιον ειδικό, όπως Μηχανολόγο αυτοκινήτων ή Μηχανολόγο 
µηχανικό. 
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Εν προκειµένω θέτω υπόψιν σας ότι, η διαδικασία ενταλµατοποίησης αφορά και εκτελείται από την 
Οικονοµική Υπηρεσία. Η παρούσα εισήγηση µου, αναφέρεται στον αντικειµενικό χαρακτήρα της 
ευθύνης του ∆ήµου από την επέλευση του συγκεκριµένου ζηµιογόνου συµβάντος. Για τον λόγο αυτό 
θεωρώ ότι η Οικονοµική ∆ιεύθυνση, έχει την αρµοδιότητα ελέγχου των σχετικών παραστατικών, 
στοιχείων και εγγράφων .Σε κάθε όµως περίπτωση, θεωρώ ότι σε όλα τα παραστατικά πρέπει να 
αναγράφεται η µάρκα του αυτοκινήτου και ο αριθµός κυκλοφορίας αυτού. 
 
Για τους λόγους αυτούς, λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω και τις κείµενες διατάξεις, βάσει των 
οποίων ο ∆ήµος µας πρέπει να µεριµνά για τη συντήρηση του οδοστρώµατος των δηµοτικών οδών, 
προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχηµάτων που 
χρησιµοποιούν τις οδούς αυτές και ειδικότερα πλην άλλων και των κάτωθι: 
-Τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Κώδικας Οδικής κυκλοφορίας», όπου στο αρθ.10 παρ.1 ορίζονται τα 
εξής: «Όποιος έχει τις κατά τον παρόντα Κώδικα αρµοδιότητες ή την εξουσία επί του πράγµατος, επί 
του οποίου διεξάγεται δηµόσια κυκλοφορία, υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο, ώστε από τη 
δηµόσια κυκλοφορία να µη δηµιουργείται κίνδυνος ή ζηµία τρίτων προσώπων ή άλλων έννοµων 
αγαθών». 
-Τις διατάξεις του Ν.3155/1955 ,όπου στο αρθ.1 ορίζονται τα: «Αι οδοί της χώρας διακρίνονται εις: α) 
Εθνικός β) επαρχιακός γ) δηµοτικάς ή κοινοτικάς, στο αρθ.4 ότι: «∆ηµοτικοί και κοινοτικοί οδοί είναι οι 
οδοί αι εξυπηρετούσαι τας πάσης φύσεως ανάγκας  ενός δήµου ή µιας κοινότητας εντός των 
διοικητικών ορίων αυτού και στο αρθ.5 µε τίτλο: Υπόχρεοι προς κατασκευήν, ανακαίνισιν-συντήρησιν 
οδών και στη παρ.3 αυτού ότι: «αι δηµοτικοί και κοινοτικοί οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και 
συντηρούνται υπό των οικείων δήµων και κοινοτήτων…» 
-Τις από 12 Νοεµβρίου 2013 µε αριθµ.πρωτ.:οικ45351 Έγγραφες οδηγίες του κ. Υπουργού 
Εσωτερικών (Γεν.∆/νση Οικ.Υπηρεσιών, ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α, Τµήµα Οικον.∆/νσης & Π/Υ) προς 
τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και τους ∆ήµους της Χώρας ,όπου σε συνέχεια του υπ’ 
αρ.Φ.1000.2/26683/4-7-2013 έγγραφο του Συνήγορου του πολίτη µε Θέµα «Εξωδικαστική επίλυση 
διαφορών στους ΟΤΑ α΄ βαθµού», ο τελευταίος επανέρχεται σε ζητήµατα που αφορούν τη χρήση 
,από του ∆ήµους της χώρας, της δυνατότητας που τους παρέχει η κείµενη νοµοθεσία να προχωρούν 
σε εξωδικαστική επίλυση διαφορών, που ανακύπτουν µεταξύ άλλων και σε περιπτώσεις όπου 
προκαλούνται υλικές ζηµίες σε τρίτους εξ αιτίας ανεπαρκούς συντήρησης οδοστρώµατος που 
εµπίπτει στη αρµοδιότητα των ∆ήµων ή άλλων παρεµφερών αιτιών και δή στο σηµείο που αναφέρει: 
«Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου και δεδοµένου ότι ο χειρισµός τέτοιων περιπτώσεων, εκ µέρους 
των δήµων της χώρας, οφείλει να είναι τέτοιος που να διασφαλίζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τόσο της ικανοποίησης της αξίωσης προς αποζηµίωση του υφισταµένου τη ζηµία,όσο και την 
προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, σηµειώνουµε τα ακόλουθα: «Με την ενεργοποίηση των 
διατάξεων της περίπτωσης (ιδ) της παρ. 1 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) και νόµιµο παραστατικό από το οποίο να προκύπτει η δαπάνη στην οποία υπεβλήθη. 
Άλλωστε, η απουσία τέτοιων δικαιολογητικών έχει συχνά ως αποτέλεσµα να εγείρονται ζητήµατα 
νοµιµότητας των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής αποζηµιώσεων κατόπιν συµβιβασµού, όπως 
διαπιστώνει και ο Συνήγορος του Πολίτη στο  υπ’ αρ.Φ.1000.2/26683/4-7-2013 έγγραφο του». 
Και εποµένως δεδοµένου ότι   
µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 45351/2013 ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών η αποδοχή 
εξώδικου συµβιβασµού εκ µέρους του ∆ήµου είναι αποδεκτή σε περιπτώσεις όπου κρίνεται µάλλον 
πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του ενάγοντος – αιτούντος, προκειµένου να αποφευχθεί 
η σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου, εισηγούµαι κατ’ αρχήν υπέρ του εξώδικου 
συµβιβασµού µε τον αιτούντα. 
 
Σε περίπτωση όµως αποδοχής της παρούσας γνωµοδότησής και εφόσον γίνει δεκτός ο εξώδικος 
συµβιβασµός µε τον αιτούντα θα πρέπει να προσκοµισθεί : α/ έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας (βλ. 
παράρτηµα Ι επισυναπτόµενο στο από 21-10-2015 έγγραφο µου το οποίο έχει κοινοποιηθεί αρµοδίως 
στις αρµόδιες υπηρεσίες),  µε το οποίο να πιστοποιείται  η συνάφεια της ζηµίας και του ύψους αυτής 
µε τη φθορά του οδοστρώµατος, από κάποιον ειδικό, όπως Μηχανολόγο αυτοκινήτων ή Μηχανολόγο 
µηχανικό και β/ θα πρέπει επιπλέον ο αιτών µε έγγραφό του προς τον ∆ήµο και την ∆/νση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών αυτού να δηλώσει ότι παραιτείται από κάθε δικαστική επιδίωξη της αξίωσης 
του προς αποζηµίωση για κάθε περαιτέρω ζηµιά, διαφυγόντα κέρδη και ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης. 
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Ενόψει των παραπάνω η Οικονοµική Επιτροπή καλείται  να αποφασίσει: 
Τον εξώδικο συµβιβασµό της υπ’ αριθ.19401/7-7-2015 αιτήσεως του κου Ποτουριάδη Λεωνίδα  του 
Συµεών για υλικές ζηµιές που υπέστη το αυτοκίνητο του, µετά από πτώση σε λακκούβα του 
οδοστρώµατος και να ψηφίσει τη σχετική πίστωση.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, την από 23-11-
2015 εισήγηση  της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, το άρθρο 72 παρ. 1 περ.ιδ΄ και τη παρ. 2 του 
Ν. 3852/10, τις διατάξεις του άρθρου 104-106 Εισ.ΝΑΚ, το υπ΄ αριθ. πρωτ. Οικ.45351/12-11-2013 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 
19401/20-7-2015 έγγραφο του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, την υπ’ αριθ.19401/7-
7-2015 αίτηση του ιδιοκτήτη µε τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τον εξώδικο συµβιβασµό της υπ’ αριθ.19401/7-7-2015 αιτήσεως του κου Ποτουριάδη 
Λεωνίδα  του Συµεών για υλικές ζηµιές που υπέστη το αυτοκίνητο του, µετά από πτώση σε 
λακκούβα του οδοστρώµατος. 

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού  200 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6492.003 µε τίτλο «Αποζηµίωση 
πολιτών για φθορές σε οχήµατα λόγω κακής κατάστασης του δρόµου», οικονοµικού έτους 
2015, (ΕΑ∆ 1040).     

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 334/2015.  
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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