ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 36ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 437/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 3 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 19505/30-10-2020
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
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Μαργέλη Μαρία
2
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
ο
Τα θέµατα 8 και 10 της Η.∆. προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. σχετικά µε αποζηµίωση ιδιώτη κ. Γερασίµου Σκληρού.
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 µε πάγια αντιµισθία, ο οποίος εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής
την παρακάτω εισήγηση-γνωµοδότησή του:
«Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθµ. 2288/2020 έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
2. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 22648/2019 αίτηση του κ. Γερ. Σκληρού.
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. Γεράσιµος Σκληρός
ζήτησε την αποζηµίωσή του για ζηµία που προκλήθηκε σε όχηµα ιδιοκτησίας του εξαιτίας πληµµελούς
σταθεροποίησης σχάρας οµβρίων σε κοινόχρηστη δηµοτική οδό.
Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2132/2019 έγγραφό της, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου συµφωνεί
για την αιτούµενη αποζηµίωση.
Το συµβάν καταγράφηκε νόµιµα από το Α.Τ. Απολλωνίων, συνταχθέντος σχετικά του υπ’ αριθµ. πρωτ.
2514/9/377 δελτίου οδικού τροχαίου ατυχήµατος υλικών ζηµιών.
Το κόστος αποκατάστασης της ζηµίας ανέρχεται σε 1.033,75 ευρώ και προκύπτει από νόµιµα φορολογικά
παραστατικά (τιµολόγια & δελτίο αποστολής), επιβεβαιώνεται δε από έκθεση πραγµατογνωµοσύνης.
Έτσι, η αξίωση του ιδιώτη επιβεβαιώνεται πλήρως ως προς την ουσιαστική της βασιµότητα.
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, διαφυγόντα κέρδη (το όχηµα είναι επαγγελµατικό) 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.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Ο.Ε.:

1

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
1.033,75 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 υπ’ αριθµ. πρωτ. 22648/2019 αίτηση του κ. Γερ. Σκληρού.
2. Τον εξώδικο συµβιβασµό στην υπόθεση του αιτούντος και να την καταβολή του ποσού των 1.033,75
ευρώ σε πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 437/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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