ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 42/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 4992/22.01.2021 (ΦΕΚ 186/23.01.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 5057/29-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
---------2 Μαργέλη Μαρία
2
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. σχετικά µε αποζηµίωση ιδιώτη κ. Ανδρέα Βλάχου.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
∆ηµήτριος Μασούρας, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. ∆ηµήτριο Μασούρα,
δικηγόρο του ∆ήµου, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την εξής γνωµοδότησή του επί του
θέµατος:
«Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθµ. ΕΣ 2094/2020 έγγραφο του Τµήµατος Καθαριότητας.
2. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 17779/2020 αίτηση του κ. Ανδρέα Βλάχου.
Σύµφωνα µε το αρ. 72 ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το αρ. 40 ν. 4735/2020, η Οικονοµική
Επιτροπή αποφασίζει το συµβιβασµό µε αντικείµενο έως 60.000.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση µε την αναφερόµενη ανωτέρω σχετική αίτησή του ο κ. Ανδρέας Βλάχος
ζήτησε την αποζηµίωσή του για ζηµία που προκλήθηκε σε όχηµα ιδιοκτησίας του εξαιτίας εκσφενδονισµού πετρών
από χλοοκοπτικό µηχάνηµα κατά τον καθαρισµό δηµοτικών οδών στο Πινακοχώρι.
Με το αναφερόµενο ανωτέρω σχετικό, το Τµήµα Καθαριότητας του ∆ήµου συµφωνεί για την αιτούµενη
αποζηµίωση.
Το συµβάν δεν καταγράφηκε από αρµόδιο αστυνοµικό όργανο, πλην όµως δηλώθηκε προσηκόντως από
την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου προς την ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει τον δήµο µας, η οποία εκτίµησε τη
ζηµιά σε 246 ευρώ, ποσό που εµπίπτει στο ποσό απαλλαγής (300 ευρώ) του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
Ο αιτών ζητεί την αποκατάσταση της ζηµίας του κατά το ποσό των 525 ευρώ, ήτοι την καθαρή αξία της
ζηµίας, χωρίς τον ΦΠΑ. ∆εν προσκοµίζεται φορολογικό παραστατικό για την εργασία που έγινε, παρά µόνον
σχετική έκθεση – προσφορά φανοποιού.
Ο πραγµατογνώµονας της ασφαλιστικής εταιρείας διατηρεί αµφιβολίες για το αν οι ζηµιές στις πόρτες του
οχήµατος του αιτούντος οφείλονται στο περιστατικό.
Οι ζηµιές που αµφισβητούνται από τον πραγµατογνώµονα, εκτιµώνται από τον φανοποιό του ζηµιωθέντος
και αιτούντος στο ποσό των 330 ευρώ.
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Περαιτέρω, τυχόν µη επίτευξη του συµβιβασµού σηµαίνει ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί στα δικαστήρια, όπου
είναι ιδιαίτερα πιθανό η απαίτηση του ιδιώτη να επιβαρυνθεί και µε επί πλέον ποσά, όπως ιδίως αποζηµίωση για
µείωση αξίας του οχήµατος και ηθική βλάβη, καθώς και δικαστική δαπάνη.
Συνεπώς, κατά την κρίση της υπηρεσίας µας, ο εξώδικος συµβιβασµός για την υπόθεση αυτή είναι προς
το συµφέρον του ∆ήµου, εισηγούµαστε όµως τον περιορισµό του ποσού κατά την κρίση της Οικονοµικής
Επιτροπής κατά το δυνατόν πλησιέστερα στο ποσό των 195 ευρώ, που αποτελεί τη ζηµιά που αναγνώρισε ο
πραγµατογνώµονας της ασφαλιστικής εταιρείας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Ο.Ε.:
1) να κάνει δεκτή την αναφερόµενη ανωτέρω σχετική αίτηση.
2) να αποφασίσει τον εξώδικο συµβιβασµό στην υπόθεση του αιτούντος και να του καταβάλει το ποσό των
195 ευρώ σε πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) κάνει δεκτή την αναφερόµενη ανωτέρω σχετική αίτηση.
2) τον εξώδικο συµβιβασµό στην υπόθεση του αιτούντος και την καταβολή του ποσού των 195 ευρώ σε
πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 42/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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