ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:128/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 8 του μήνα Μαϊου του έτους
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 8498/4-5-18 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα
μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σέρβο Κων/νο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
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ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. περί εξώδικου συμβιβασμού ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 εδ.ιδ του
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.5 του Ν.4071/2012, σχετικά με το αίτημα της
Ταμπιζύγου Ασημίνας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Έxoντας υπόψιν την αριθ’161/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δυνάμει της οποίας
εμπεριέχονται τα ακόλουθα:
Περιήλθαν εις γνώση μου τα αριθ’ 191224/47380/2014,191224/13964/2015 και 191224/34803/2015
διαβιβαστικά έγγραφα του Συνήγορου του Πολίτη καθώς και η από 19-6-2014 αίτηση της Ταμπιζύγου
Ασημίνας του Πάνου στην οποία προσαρτάται 1) η από 19-6-2014 υπεύθυνη δήλωση 2) προσφορά από την
εταιρεία ΤΟΥΟΤΑ Ανταλλακτικών αυτοκινήτων και 3) η προσφορά από τον Τηλέμαχο Κοψιδά για εργασία
επισκευής αυτοκινήτου.
Εκ των ως άνω διαβιβαζομένων εγγράφων επάγονται τα ακόλουθα:
Ο συνήγορος του Πολίτη εξετάζει την με αριθμό 191224/18-8-2014 αναφορά της κας Ταμπιζύγου Ασημίνας,
στην οποία διαμαρτύρεται για την παράλειψη απάντησης του Δήμου Λευκάδας, σε αίτημα αποζημίωσης για
υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση χλοοκοπτικού μηχανήματος από το Δήμο Λευκάδας.
Σε συνέχεια της από 1-9-2014 τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε η συνεργάτιδα του Συνήγορου του Πολίτη
κα Βορριά με την Πρ/νη Τμ. Πρασίνου κα Μελά ενημερώθηκε εγγράφως ο Δήμος Λευκάδας με τα ακόλουθα:
Όπως προέκυψε από το περιεχόμενο της αναφοράς, η πολίτης την 27-5-2014 και από 6:45 π.μ έως 15:00 μμ
στάθμευσε το αρ. κυκλοφορίας ΕΥΑ 2579 όχημά της στο δημοτικό χώρο στάθμευσης που βρίσκεται στην
περιοχή Μεγάλο Αυλάκι στο Νυδρί του Δήμου Λευκάδας, στον οποίο στάθμευε καθημερινά, ως υπάλληλος
πεντάμηνης σύμβασης έργου στο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Μεγανησίου.
Ειδικότερα η κα Ταμπιζύγου ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια στάθμευσης του οχήματός της στον ως άνω
χώρο, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας προέβη σε χλοοκοπτικές εργασίες, με αποτέλεσμα να παραλάβει το
όχημά της, του οποίου το μπροστινό μέρος ήταν καλυμμένο από χώμα, χόρτα κλπ.
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Η πολίτης ενημέρωσε το συνήγορο του Πολίτη ότι προξενήθηκε εκ της πιο πάνω ενέργειας του υπαλλήλου του
Δήμου Λευκάδας ζημία στο όχημά της και προσκόμισε την από 17207/19-6-2014 αίτησή της στην υπηρεσία
προκειμένου να αποζημιωθεί.
Η Τεχνική υπηρεσία θεώρησε σκόπιμο να στείλει την ως άνω αίτηση στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου
Λευκάδας για να εξετάσει το ζήτημα.
Όμως λόγω φόρτου εργασίας και επειγόντων δικαστικών υποθέσεων ως αποκλειστική Νομική Σύμβουλος του
Δήμου Λευκάδας δεν είχα καταφέρει να διεκπεραιώσω και μελετήσω την ως άνω υπόθεση.
Η ως άνω πολίτης αφού ενοχλούσε συνέχεια τον συνήγορο του Πολίτη, ο τελευταίος με τη σειρά του
συμβουλεύει την Νομική Υπηρεσία να προωθήσει την ως άνω διαφορά στην Οικονομική Επιτροπή, αρμοδία
προς τούτο για να εξετάσει το θέμα του εξώδικου συμβιβασμού και να καταβάλει τα ανάλογα χρήματα ως
αποζημίωση, ήτοι 721,00 ευρώ για ανταλλακτικά και 175,00 για εργατικά.
Με την υπ΄αριθ. 161/17 απόφαση Ο.Ε. παραπέμφθηκε η ως άνω διαφορά στην υπηρεσία πρασίνου του
Δήμου, για τα γεγονότα που αναφέρονται στο ιστορικό της υπόθεσης και στην Οικονομική Υπηρεσία του
Δήμου, για να αποφανθούν οι δυο υπηρεσίες του Δήμου για την δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης ή όχι.
Στη συνέχεια με το αριθ’ 476/19/3/2018 υπηρεσιακό σημείωμα της υπηρεσίας πρασίνου μας
γνωστοποιήθηκαν τα εξής:
«1) Η υπηρεσία μας, βάσει των προγραμμάτων εργασίας που διατηρεί στο αρχείο της και αφορά την κοπή
χόρτων ανά τον Δήμο Λευκάδας δεν προκύπτει ότι το διάστημα που επικαλείται η κ.Ταμπιζύγου ότι έγινε
ζημιά στο αυτοκίνητό της, συνεργείο της υπηρεσίας να εργάζονταν στο συγκεκριμένο σημείο.
2) Δυστυχώς η κ.Ταμπιζύγου δεν έχει στην κατοχή της κάποιο έγγραφο από το δελτίο συμβάντων της
αστυνομίας που να βεβαιώνει την ζημιά, ούτε καν ενημέρωσε την τοπική υπηρεσία τότε για την καταγραφή του
συμβάντος.
3) Δεν έχει πραγματοποιήσει την επισκευή ούτως ώστε να προσκομίσει τιμολόγια ή πραγματογνωμοσύνη που
να φαίνεται ότι η εν λόγω ζημιά προκλήθηκε από τους λόγους που αναφέρει. Κατόπιν των ανωτέρω η
υπηρεσία δεν μπορεί να αποδεχθεί το συμβάν.»
Επειδή η υπόθεση πλέον είναι ώριμη για να συζητηθεί εκ νέου από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας περί καταβολής ή μη της αποζημίωσης της ως άνω αιτούσας
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι να τεθεί το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας προς συζήτηση και να
αποφασίσει περί του εξώδικου συμβιβασμού ή μη, του άρθρου 72 παρ.1 εδ.ιδ του Ν.3852/2010 όπως το
εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.5 του Ν.4071/2012 σχετικά με το αίτημα της Ταμπιζύγου
Ασημίνας.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση,
- Το υπ αριθ. εσ. πρωτ: 476/19-3-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Υπηρεσίας Πρασίνου του
Δήμου μας, ομόφωνα αποφασίζει:
Να μην προβεί σε εξώδικο συμβιβασμό με την κα Ταμπιζύγου Ασημίνα, διότι σύμφωνα με το ανωτέρω
αριθ. εσ. πρωτ: 476/19-3-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου μας, η υπηρεσία
δεν αποδέχτηκε το ανωτέρω συμβάν, ότι δηλαδή προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο με υπ. αρ. κυκλοφορίας ΕΥΑ
2579 όχημά της, από χρήση χλοοκοπτικού μηχανήματος από το Δήμο Λευκάδας την 27-5-2014, λόγω μη
ύπαρξης συνεργείου του Δήμου μας στο συγκεκριμένο χώρο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 128/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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