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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  368/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 10η Μαΐου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ΄ 
αριθ. 16/04-05-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αλευράς ∆ιονύσιος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  
25) Τσερώνης Κωνσταντίνος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) 
Αθανανασόπουλος Κων/νος και 2) Ράλλης Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Αποζηµίωση λόγω προκληθείσης ζηµίας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο από πτώση κλαδιού δηµοτικού 
ευκαλύπτου.  

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
9791/3-5-2007 έγγραφο του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
 

Θ Ε Μ Α  :  << Αποζηµίωση λόγω προκληθείσης ζηµίας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο από        

                           πτώση κλαδιού δηµοτικού ευκαλύπτου.>> 

 

ΣΧΕΤ:   Η υπ’ αρ. 6/12-4-2007  πράξη  της Επιτρόπου  του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 

Ο  κ. Ανδρεάκος Κων/νος  µε το υπ’ αριθµ, 22019/20-10-06 έγγραφό  του  ζητά να αποζηµιωθεί 

από το ∆ήµο Καλαµάτας για την ζηµία που προκλήθηκε επί του  Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση 

κλαδιού δηµοτικού ευκαλύπτου στο πάρκιν της οδού Σφακιανάκη (βορειοανατολικά του γηπέδου της 

τέντας στο Ανατολικό κέντρο) στην Καλαµάτα µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΜΚ - 3247. 

Με το υπ’ αριθµ. 23789/9-11-2006  έγγραφο της  η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας - 

Τµήµα Γεωτεχνικών υπηρεσιών   µας προσκόµισε το αίτηµα του κ.  Ανδρεάκου Κων/νου  µαζί µε τα 

αποδεικτικά στοιχεία προκειµένου η Νοµική Υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.  

Ο κ.  Ανδρεάκος Κων/νος  στην συνέχεια άσκησε την από 12/12/2006  και µε αριθµό κατάθεσης 

205/2006 αγωγή του  ζητά την καταβολή ποσού (4.820,10) Ευρω ήτοι:  2.220,10 Ευρω για  την 

αποκατάσταση των υλικών ζηµιών που υπέστη το αυτοκίνητό του, 1.600,00 Ευρω µείωση αξίας 

αυτοκινήτου και 1.000,00 Ευρω χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβη.  

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή  µε την  υπ’ αρ. 32/2007 απόφασή της  ενέκρινε την κατάργηση της 

δίκης και την αποζηµίωσή για το ποσό των 2.220,10 Ευρω που αφορά την θετική του ζηµία,  όπως  

γίνεται και σε άλλες σχετικές περιπτώσεις. 

 

Κατά τη διενέργεια όµως του προληπτικού ελέγχου  των δικαιολογητικών από την Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, το χρηµατικό ένταλµα υπ’ αρ. 163/2007   ποσού 2.220,10 Ευρώ επεστράφη 

αθεώρητο  διότι η παραπάνω απόφαση 32/2007 της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής κατά παράβαση του άρθρου 

103 παρ. 2 εδάφιο η  του ν. 3463/06 δεν ετέθη προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως επίσης δεν 

έχει και σχετικό έλεγχο νοµιµότητος του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας άρθρ. 149 του ιδίου ως άνω 

νόµου. 
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Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο του νέου Κώδικα  η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει για το 

δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ. 

Από το σχετικό αποδεικτικό υλικό (ιδίως σχετική φωτογραφία) προκύπτει ότι η ζηµία δεν προήλθε 

από ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο άλλωστε είναι αδιάφορο αν είναι µεµονωµένο. Ο δε ∆ήµος έχει 

υποχρέωση να φροντίζει για την έγκαιρη κοπή κλαδιών που βρίσκονται δίπλα σε κοινόχρηστους χώρους 

όπως είναι και ο χώρος στάθµευσης. Αρα λόγω αµέλειας του ∆ήµου και παράνοµα και µε αιτιώδη τρόπο 

προκλήθηκε η ζηµία στο σταθµευµένο αυτοκίνητο του ιδιώτη. Για αυτό επιβάλλεται να γίνει ο σχετικός 

συµβιβασµός και να καταργηθεί η  ∆ίκη. 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  θα πρέπει να  εγκρίνει την υπ’ αρ. 32/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής  για τον εξώδικο συµβιβασµό και  την κατάργηση της δίκης,  για την αποζηµίωση του κ. 

Κων/νου Ανδρεάκου, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση. 

 

Ο  ΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΜΑΝΙΑΤΗΣ» 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του το 
παραπάνω έγγραφο του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου, την 32/2007 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2η του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/06), 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τον εξώδικο συµβιβασµό και την κατάργηση της δίκης που αφορά στην 

από 12-12-2006 και µε αριθµό κατάθεσης 205/2006 αγωγή του κ. Κων/νου 
Ανδρεάκου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας σε βάρος του ∆ήµου 
Καλαµάτας για ζηµιά που προκλήθηκε στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του µε αριθµό 
κυκλοφορίας ΚΜΚ 3247 από πτώση κλαδιού δηµοτικού ευκαλύπτου στο πάρκιν 
της οδού Σφακιανάκη (βορειοανατολικά του γηπέδου τα τέντας στο Ανατολικό 
Κέντρο), τα οποία αρχικά είχαν εγκριθεί µε την υπ΄ αριθµ. 32/2007 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής και σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη καταβολή στον κ. Κων/νο Ανδρεάκο του ποσού των δύο χιλιάδων 

διακοσίων είκοσι ευρώ και δέκα λεπτών (2.220,10 €) που αφορά την θετική του 
ζηµιά, σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 
2007 . 

 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας 

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 19. Οικονοµάκου Μαρία  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 24. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 22 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


