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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   06/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   037/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η  Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 06η/2011 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

12841/24-3-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Πολίτης Δημήτριος, 6) Στασινόπουλος Στυλιανός, 7) 

Φαββατάς Δημήτριος και 8) Φωτέας Νικόλαος.  

  

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης 

θέμα που το Σώμα δέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

 Υποβολή πρότασης στην κα Φωτοπούλου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά 
με ζημία που υπέστη το αυτοκίνητό της από πτώση επάνω σε αυτό 

κρεμαστού φωτεινού σηματοδότη. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 11480/18-3-2011 εισήγηση του Τμήματος Ηλετρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας έχει ως 
εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Εξώδικος συμβιβασμός 
 
 Την 8η Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 20:30 στην πόλη της Καλαμάτας 
επικρατούσαν ακραία καιρικά φαινόμενα με άνεμο πολλών μποφόρ. Αποτέλεσμα αυτού 
ήταν ο άνεμος να περιστρέψει και να κόψει τα στηρίγματα κρεμαστού φωτεινού 
σηματοδότη στον κόμβο Φαρών και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο σηματοδότης έπεσε 
πάνω στο καπό του αυτοκινήτου της κ. Όλγας Φωτοπούλου η οποία ήταν 
ακινητοποιημένη και περίμενε στο κόκκινο του σηματοδότη. 
 Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου είναι ΚΜΕ – 7629 Ι.Χ.Ε. 
 Επειδή το γεγονός δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση ούτε σε αμέλεια 
υπαλλήλου παρά αποκλειστικά σε πολύ θυελλώδη άνεμο που προξένησε στην πόλη της 
Καλαμάτας πάρα πολλές ζημιές εκτός από αυτή. 
 Επειδή, παρά τα παραπάνω, ο υπάλληλός μας Κουλουμβάκος Παναγιώτης, έχει 
διωχθεί ποινικά γι΄αυτό το γεγονός έχοντας ποινικό δικαστήριο στις 6-4-2011, 
εισηγούμεθα την πρόσκληση από την επιτροπή σας της παθούσας για εξωδικαστικό 
συμβιβασμό και άρση της διώξεως του υπαλλήλου μας, έχοντας υπόψιν: 

1. Το αίτημα αποζημίωσης της κ. Όλγας Φωτοπούλου υπ΄αριθ. 13675/13.6.2009 
2. Την αγωγή με αριθ. Πρωτ. 8752/2.3.2011 που έχει καταθέσει η κ. Όλγα 

Φωτοπούλου του Δημητρίου. 
3. Το κλητήριο θέσπισμα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών Καλαμάτας Α.Β.Μ.  Α 

2008/324 
 
 
            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
              ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                    ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
            ΝΙΚ. ΚΙΣΚΗΡΑΣ                                   ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 
 
 
Για το παρόν θέμα διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Έχουμε μια περίπτωση στην οποία έχει κατηγορηθεί ο κ. 
Κουλουμβάκος, ως υπεύθυνος του Δήμου, κακώς κατ’ εμέ.  

Μια μέρα που είχε πολύ κακοκαιρία και πολύ άσχημο καιρό, ο φωτεινός σηματοδότης 
επί των οδών Φαρών και Βασ. Κων/νου, το πάνω κομμάτι το κρεμαστό, έπεσε πάνω 
στο αυτοκίνητο μιας κυρίας, η οποία υπέστη κάποιες υλικές ζημιές, αλλά έχει κάνει και 
μία προσφυγή η οποία ζητάει και ηθική βλάβη.  
 
ΦΩΝΗ: 5.000,00 €.  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  
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Εμείς θα προτείνουμε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Είναι εδώ ο κ. 
Κισκήρας από την υπηρεσία για να μας κάνει ενημέρωση.  

 
Μετά από το περιστατικό αυτό που συνέβη, επισκεφτήκαμε τον επίτροπο 
να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σ’ αυτή την περίπτωση. Λοιπόν 

σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» και με το άρθρο 72 του Κώδικα, μπορούμε να κάνουμε 
έναν εξώδικο συμβιβασμό και ήρθαμε σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου 
να καλέσουμε την παθούσα μήπως και κάνουμε μια διαπραγμάτευση να κατεβάσουμε 
την τιμή και αυτό ζητάμε από εσάς σήμερα, την επόμενη φορά να έρθει στην 
Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να δούμε αν μπορούμε να πάμε σε συμβιβασμό και 
να μην πάμε σε δικάσιμο. Αυτή είναι η εισήγηση η δική μας.  
 
ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται) …  
 
ΚΙΣΚΗΡΑΣ: Ζητάει 5.400,00 € και 400,00 € είναι μόνο τα έξοδα στο συνεργείο.  
 
ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται) …  

 
Την Τετάρτη που μας έρχεται υπάρχει το ποινικό δικαστήριο για τον κ. 
Κουλουμβάκο και είπαμε να πάρουμε απόφαση σήμερα σαν Οικονομική 

Επιτροπή, να καλέσουμε την παθούσα, να γραφτεί αυτή η απόφαση, σύμφωνα μ’ αυτή 
την απόφαση να πάμε να ζητήσουμε αναβολή της δίκης και την επόμενη φορά που θα 
καλέσουμε την κυρία αν τα βρούμε οικονομικά να μην πάμε σε δικάσιμο, ο δικηγόρος 
δέχεται να κάνουμε μια κουβέντα, αν δεν τα βρούμε οικονομικά τότε θα δούμε τι θα 
κάνουμε.  

 
Μας ζητείτε λοιπόν να καλέσουμε την παθούσα, να προσέλθει κι αυτή 
στη συζήτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό.          

 
(Δικηγόρος Δήμου): Απαραίτητη προϋπόθεση για τον 
συμβιβασμό σύμφωνα με τον κώδικα είναι η γνωμοδότηση 

δικηγόρου. Εγώ γι’ αυτό δεν έχω γνωμοδοτήσει σήμερα, γιατί η εισήγηση δεν μιλάει 
για επίτευξη συμβιβασμού, μιλάει για πρόσκληση της παθούσας να καταθέσει πρόταση  
συμβιβασμού. Εάν σε μεταγενέστερη Οικονομική Επιτροπή γίνει δεκτός ο συμβιβασμός 
αυτός τότε θα γίνει με γνωμοδότηση του δικηγόρου, γι’ αυτό δεν χρειάζεται τώρα. 
 
ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ: (Δεν ακούγεται).……. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στην κα Φωτοπούλου για εξώδικο 
συμβιβασμό, σχετικά με ζημία που υπέστη το αυτοκίνητό της από πτώση 
επάνω σε αυτό κρεμαστού φωτεινού σηματοδότη, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 11480/18-3-2011 εισήγηση του Τμήματος 
Ηλετρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΚΙΣΚΗΡΑΣ:  

ΚΙΣΚΗΡΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης   1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

  8. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα  14 Απριλίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


