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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 12.12.2018 

Αριθμ. πρωτ.: 10072 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr     
             

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

133/2018 
από το πρακτικό της 28

ης
/12.12.2018 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2
ο
 : Αποδοχή ή όχι γνωμοδότησης του δικηγόρου Χρήστου Μαντζάνα σχετικά με την υπ’ αριθμ. 

8332/2018 αίτηση του Αστέριου Φουκαλά. 

 

 

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Τετάρτη 12-12-2018, ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10131/07-

12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010 στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε 

σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος   2. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος                                                 

3. Σκαρκάλης Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος
1
 4. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος 

5. Ριζούλης Στέφανος, μέλος  

Απόντες 
6. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 7. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 

8. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος.  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόμιμα.                              

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε την Αναστασία Ζιούλη (τακτικό μέλος της Επιτροπής). 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 2
ο
 : Αποδοχή ή όχι γνωμοδότησης του δικηγόρου Χρήστου Μαντζάνα σχετικά με την υπ’ αριθμ. 

8332/2018 αίτηση του Αστέριου Φουκαλά. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προεδρεύων, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Στις 15-10-2018 προσήλθε στο πρωτόκολλο του Δ. Αγιάς ο Αστέριος Φουκαλάς του Χρήστου και κατέθεσε 

αίτηση για να αποζημιωθεί για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στα υπ΄ αριθμ. ΒΟΧ 2402 και ΡΙΤ 2031 

αυτοκίνητά του εξαιτίας του κακού οδοστρώματος στην Τ.Κ. Μεταξοχωρίου.  

 

Επίσης, προσκομίστηκαν παραστατικά στοιχεία για την έκταση της ζημίας, (Προτιμολόγιο και τιμολόγιο) 

συνολικού ποσού 744,99€ που αφορούν προμήθεια ελαστικών.  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπ. ιδ΄ του ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν 

αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο 

για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω 

ποσό. Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ 

και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η 

ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. 

 

Με την υπ’ αριθμ.117/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε στο δικηγόρο Χρήστο 

Μαντζάνα η παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την αίτηση του Αστέριου Φουκαλά, το περιεχόμενο της 

οποίας έχει ως εξής: 

«Με την υπ' αριθμ. 117/ 2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου ΑΓιάς μου ανατέθηκε 

να γνωμοδοτήσω σχετικά με την υπ' αριθμ. 8332/ 2018 αίτηση του Αστέριου Φουκαλά περί αποζημίωσης 

ελαστικών αυτοκινήτων του λόγω κακής κατάστασης οδοστρώματος. Ο αιτών προσκόμισε στην υπηρεσία μαζί 

με την αίτηση του φωτογραφικό υλικό οδοστρώματος, ένα προτιμολόγιο αξίας με Φ.Π.Α συγκεκριμένης 

μάρκας 4 καινούργιων ελαστικών, καθώς και ένα τιμολόγιο αξίας με Φ.Π.Α. συγκεκριμένης μάρκας 2 

καινούργιων ελαστικών με Φ.Π.Α. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα αναφέρονται τα ακόλουθα : 

Βάσει των άρθρων 105, 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (ΕισΝΑΚ) προκύπτει ότι το 

Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οφείλουν να αποκαταστήσουν τη ζημία, η 

οποία προκαλείται από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους κατά την ενάσκηση της εξουσίας 

που τους έχει ανατεθεί. Εξ άλλου παράνομη πράξη ή παράλειψη υπάρχει όχι μόνον όταν παραβιάζεται 

συγκεκριμένη διάταξη νόμου, αλλά και όταν παραλείπονται οι ενέργειες εκείνες που προσιδιάζουν στην 

συγκεκριμένη υπηρεσία και απορρέουν από την κείμενη εν γένει νομοθεσία, τα δεδομένα της κοινής πείρας, 

της επιστημονικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ή εμπειρίας και της καλής πίστεως. Πιο συγκεκριμένα δε, 

κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ευθύνη προς αποζημίωση γεννάται όχι μόνο από την έκδοση μη 

νόμιμης εκτελεστής διοικητικής πράξεως ή από τη μη νόμιμη παράλειψη εκδόσεως τέτοιας πράξης, αλλά και 

από μη νόμιμες υλικές ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ., ή από παραλείψεις οφειλόμενων 

νόμιμων υλικών ενεργειών αυτών, εφ' όσον απορρέουν από την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων 

υπηρεσιών και δεν συνάπτονται με την ιδιωτική διαχείριση του Δημοσίου, ούτε οφείλονται σε προσωπικό 

πταίσμα του οργάνου που ενήργησε εκτός του κύκλου των υπηρεσιακών του καθηκόντων (ΑΕΔ 5/1995, Σ.τ.Ε. 

2739/2000, 740/2001) Για την θεμελίωση δε της ευθύνης του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. απαιτείται να υπάρχει 

και αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της κατά τα ανωτέρω παράνομης πράξεως ή παραλείψεως υλικής ενέργειας 

του οργάνου και της επελθούσης ζημίας (ΣτΕ 2818/2005, 1147/2005, 2739/2000). Περαιτέρω κατά την έννοια 

των αυτών διατάξεων (άρθρ. 105, 106) το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

υποχρεούνται, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους, σε αποκατάσταση κάθε θετικής και 

αποθετικής ζημίας. 

Συνεπώς εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ο Δήμος για να προβεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του 

εξώδικου συμβιβασμού ο αιτών και προφασιζόμενος τη ζημία με υπαιτιότητα του Ο.Τ.Α. οφείλει να 

προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα, που συντείνουν και επιβεβαιώνουν τα 

πραγματικά περιστατικά, καθώς και αποδεικνύουν την ύπαρξη αντικειμενικού αιτιώδη συνδέσμου που 

απαιτείται μεταξύ της επελθούσας ζημίας και της παράλειψης των οργάνων των Δήμου να συντηρήσουν τα 

οδοστρώματα. Ως τέτοια κρίνονται η έκθεση συμβάντων από την Τροχαία προς επιβεβαίωση του χρόνου και 
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τόπου συμβάντος αλλά και του ίδιου του συμβάντος ή τεχνική έκθεση από άλλο αρμόδιο όργανο όπου 

επιβεβαιώνονται τα πραγματικά περιστατικά, ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά αναμφισβήτητο τρόπο ότι 

συντρέχουν τα ουσιαστικά στοιχεία να αποδειχθεί ο αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος. Επίσης απαραίτητη 

κρίνεται η βεβαίωση της δημοτικής υπηρεσίας, τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Τ.Α,, όπου προσκομίστηκε το όχημα 

για έλεγχο ζημίας προς επιβεβαίωση ισχυρισμών και μάλιστα όταν πρόκειται για βλάβη σε ελαστικά να 

διαπιστωθεί η ηλικία και η παλαιότητα των ελαστικών προκειμένου να τύχουν της ανάλογης αποζημίωσης. 

Τέλος απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων κυριότητας οχήματος και ασφαλιστικής του 

κάλυψης. 

 Επειδή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ο αιτών δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα έγγραφα, έτσι ώστε 

να συνάγεται τόσο η ύπαρξη ζημίας στο όχημα του και συγκεκριμένα στα ελαστικά οχήματος και μάλιστα σε 

όλα ταυτογχρόνως, όσο και η αιτιώδη συνάφεια υποτιθέμενης ζημίας απο συγκεκριμένη αιτία που επικαλείται 

ή άλλη, ούτε είναι δυνατό να αποφασισθεί σε μια αίτηση αόριστη και ελλιπής στοιχείων η αποζημίωση 

προσωπικού ισχυρισμού 

Για τους λόγους αυτούς, 

Κρίνεται ότι η υπό κρίση αίτηση είναι αόριστη, νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη και δεν είναι δυνατόν ούτε 

θετική γνωμοδότηση του αιτήματος να υπάρξει, ούτε απόφαση της οικονομικής επιτροπής που να εγκρίνει το 

αίτημα. 

Αγιά-Λάρισας 25-11-2018 

Ο Γνωμοδοτήσας Δικηγόρος» 

 

Καλείστε για την αποδοχή ή όχι της ανωτέρω γνωμοδότησης. 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προεδρεύοντος,  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. ιδ’ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθ. 8/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΟΣΩ6Ι-6Ο5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με 

θέμα: «Έγκριση 1ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»,  

- την υπ’ αριθμ. 117/2018 (ΑΔΑ: 6Μ0ΥΩ6Ι-ΨΙΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: 

«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αίτημα του Αστέριου 

Φουκαλά για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του εξαιτίας του οδοστρώματος», 

- την υπ' αριθμ. 8332/ 2018 αίτηση του Αστέριου Φουκαλά, 

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 9752/26-11-2018 γνωμοδότηση του δικηγόρου Χρήστου Μαντζάνα, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Κάνουμε αποδεκτή την με αριθμό πρωτοκόλλου 9752/26-11-2018 Γνωμοδότηση του  δικηγόρου 

Χρήστου Μαντζάνα, (ΑΦΜ: 111250360), με ΑΜ ΔΣΛ 823, διεύθυνση 25
ης

 Μαρτίου 32 - Αγιά, όπως αυτή 

αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Β. Απορρίπτουμε την υπ’ αριθμ. 8332/ 2018 αίτηση του Αστέριου Φουκαλά, για τους λόγους που 

αναφέρονται στην παραπάνω γνωμοδότηση. 

 

Γ. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. και θα 

βαρύνει τον κ.α. 02.00.6111, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, με τίτλο: «Αμοιβές νομικών 

&συμβολαιογράφων», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 20.030,00€ που έχει διατεθεί με την υπ’ 

αριθμ.8/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΟΣΩ6Ι-6Ο5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Δ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/2018. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Προεδρεύων   Τα παρόντα μέλη 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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