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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 373/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 36/12-10-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφοράς ύστερα από την Α.Π. 20135/29-09-2021 εισήγηση του Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021  και ώρα 11:00 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.  343/2021 
Απόφαση Δημάρχου, β) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και γ)με την 
υπ’αριθμ.643/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20.989/08-10-
2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
έξι (6), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Λαζαρίδης Αριστείδης 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  

(προσήλθε στο 3 θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης) 

 2. Τερζής Χρήστος 

3. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  3. Σκαρλάτος Παντελής 
4. Ζάπρα Χριστίνα   
5. Τσακαλίδης Ηρακλής     
6. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 

(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου 
θέματος) 

 

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
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  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 
και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως 
κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 358/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι ο 
Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου Ωραιοκάστρου, κ. Λαζίδης Δημήτριος, με την Α.Π. 
20135/29-09-2021 εισήγηση μας παραθέτει τα εξής: 
 
«Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών 
 
Θέμα: Εισήγηση όσον αφορά την αίτηση της κ.  Α. Α.προς αποζημίωση λόγω φθορών 
που υπέστη το όχημα της από λακκούβα στο οδόστρωμα που βρίσκεται στην έξοδο 
από Μονόλοφο προς ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.   
 
 
Με βάση τα σχετικά: 

1. .................. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 12954/2021 αίτηση της κ. Α.Α.μέσω mail 
προς το Δήμο Ωραιοκάστρου με επισυναπτόμενες φωτογραφίες και την  από 
24/06/2021 φορολογική απόδειξη από την εταιρία επισκευής ελαστικών 
«KARETS’ S». 
2. .................. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.12954/20-09-2021 βεβαίωση αρμοδιότητας 
του τμήματος Πολεοδομίας, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, 
Δήμος Ωραιοκάστρου. 
3. .................. Την από 28-06-2021 πιστοποίηση της αξίας της επισκευής της 
φθοράς του οχήματος της αιτούσας από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής, Δήμος Ωραιοκάστρου. 

 

       Α. Στη διάταξη της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 78) προβλέπεται ότι η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου «Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές 
και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων 
μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό 
ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται 
τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 
παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε 
μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με 
απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την 
άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που 
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αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ 
εργαζομένων και του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η 
παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό 
συμβούλιο.».  
 
Για να ξεκινήσει ο συμβιβασμός, κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
στο πλαίσιο του διενεργούμενου προληπτικού ελέγχου δαπανών σε περίπτωση 
διενέργειας εξώδικου συμβιβασμού, ερευνάται αν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που 
ορίζει ο νόμος τόσο ως προς τα τυπικά, εξωτερικά στοιχεία της πράξης του 
συμβιβασμού, που αφορούν στη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του ο.τ.α. και 
στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όσο και ως προς τα ουσιαστικά, εσωτερικά 
στοιχεία της πράξης υπό την έννοια: α) ότι η σχετική δαπάνη μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο συμβιβασμού, προβλέπεται από διάταξη νόμου και συνοδεύεται από τα 
αναγκαία δικαιολογητικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχετική απαίτηση β) της 
ύπαρξης δικαιώματος ουσιαστικού δικαίου, ήτοι έγκυρης αιτίας, όπως επιβάλλεται 
λόγω του αιτιώδους χαρακτήρα του αλλά και λόγω της αρχής της νομιμότητας που 
οφείλει να διέπει τη δράση της δημόσιας διοίκησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 
συμβιβασμός είναι άκυρος και ουδεμία έννομη συνέπεια επιφέρει, ούτε συνεπάγεται 
οποιαδήποτε υποχρέωση του οικείου Ο.Τ.Α. (βλ. 207, 2097/2007 αποφάσεις και 85, 
61/2008 πράξεις του VII Τμήματος). Ο εξώδικος συμβιβασμός προϋποθέτει τη 
συναίνεση και των δυο εμπλεκόμενων μερών. Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των 
διατάξεων περί εξώδικου συμβιβασμού από πλευράς του δήμου  και των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου εναπόκειται αποκλειστικά στην αποφασιστική 
αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής και του Δ.Σ. Δεν τίθεται, συνεπώς, ζήτημα 
εντολής (ή παραίνεσης ή «ενθάρρυνσης») προς τον δήμο ή το Ν.Π.Δ.Δ από άλλη 
δημόσια αρχή, ώστε αυτός να προχωρήσει στη λήψη της σχετικής απόφασης. 
 
Ωστόσο, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών 
περιστατικών από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, προκειμένου να αποφασιστεί 
εάν τελικά ο τελευταίος θα προχωρήσει σε συμβιβασμό, θα πρέπει να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που ο συμβιβασμός τέτοιου είδους θα έχει όχι 
μόνο στον διεκδικούντα απαιτήσεις αλλά και στον ίδιο τον Δήμο Ωραιοκάστρου ή το 
Ν.Π.Δ.Δ, καθώς: 
 
Α) Η (τακτική) δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι δυνατό να έχει ως τελικό 
αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας, 
δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του ενάγοντος, η δαπάνη του δήμου 
προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους. 
Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής 
απόφασης υπέρ του ενάγοντος-εφεσίβλητου, η αποδοχή τέτοιου συμβιβασμού εκ 
μέρους του δήμου μας συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, κάτι που 
αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του 178 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
Β) Επιτυγχάνεται η ταχύτερη πληρωμή των αντιδίκων, οι οποίοι διαφορετικά 
υποχρεούνται συχνά να περιμένουν την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως 
ότου εκδικασθεί η υπόθεση, το οποίο χρονικό διάστημα ξεπερνάει τα πέντε έτη . Με 
τον τρόπο αυτόν προάγεται η εμπιστοσύνη του πολίτη προς τη διοίκηση. 
 
Η διαπίστωση εάν συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει ο 
δήμος μας την οδό του συμβιβασμού, δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο κατά 
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περίπτωση και εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αποφασιστικού 
οργάνου του δήμου ή του Ν.Π.Δ.Δ, σύμφωνα με όσα ήδη αναφέρθηκαν. 
 
Για φθορές που προκαλούνται σε οχήματα από λακκούβες ή από άλλες φθορές 
των δημοτικών οδών, καθώς και από την μη λήψη όλων των καταλλήλων 
μέτρων για την διατήρησή των Δημοτικών οδών σε κατάσταση που εγγυάται 
την ασφαλή και χωρίς προβλήματα λειτουργία τους και χρήση τους από τους 
διερχόμενους, για τις οποίες έχει ευθύνη ο Δήμος μας, μπορούν να κατατεθούν, μετά 
από συμβιβασμό, τα ποσά για την αποκατάσταση των ζημιών, εφόσον πιστοποιείται 
με έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας ή της αρμόδιας υπηρεσίας η συνάφεια της 
ζημίας και του ύψους αυτής με τη φθορά του οδοστρώματος . 
    
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με 
το ύψος του αντικειμένου του εξώδικου συμβιβασμού, αποστέλλονται υποχρεωτικά 
στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/ 2010, συνοδευόμενες οπωσδήποτε από 
πλήρη φάκελο της υποκείμενης σχέσης επί της οποίας στηρίζεται ο συμβιβασμός, 
ούτως ώστε να καταστεί τούτος (ο έλεγχος) εφικτός. 
 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται εάν η οδός είναι δημοτική και όχι επαρχιακή, 
εθνική ή ανήκει σε όμορο δήμο.  Σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 του ν. 3155/1955 
ορίζονται ποιοι δρόμοι είναι δημοτικοί,  ποιοι είναι εθνικοί και ποιοι επαρχιακοί. Σε 
κάθε περίπτωση δημοτικοί οδοί θεωρούνται οι αναγνωρισμένοι ως τέτοιοι μέχρι 
σήμερα καθώς και όλοι οι δρόμοι εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμού καθώς 
επίσης και αυτοί που εξυπηρετούν ανάγκες του Δήμου ή και συντηρούνται από αυτόν 
και σε εκτός σχεδίου περιοχές. Tο θέμα της συντήρησης των οδών ρυθμίζεται από ένα 
πλέγμα διατάξεων (ν.3155/1955 σε συνδυασμό με το από 25/28-11-29 Π. Δ. για την 
κωδικοποίηση των διατάξεων για την κατασκευή και συντήρηση των οδών), με το 
οποίο αφενός διακρίνονται και χαρακτηρίζονται οι δημόσιες οδοί της χώρας ως 
Εθνικές, Επαρχιακές και Δημοτικές, ανάλογα με τη λειτουργία και τη σπουδαιότητά 
τους, και αφετέρου ορίζονται οι υπηρεσίες του κράτους (κεντρική διοίκηση, νομαρχίες 
και ΟΤΑ αντίστοιχα) που θεωρούνται αρμόδιες για τη συντήρησή τους, ήτοι τη λήψη 
όλων των καταλλήλων μέτρων για την διατήρησή τους σε κατάσταση που εγγυάται την 
ασφαλή και χωρίς προβλήματα λειτουργία τους και χρήση τους από τους 
διερχόμενους. 
 
Υφίσταται ευθύνη του Δήμου για αποκατάσταση της επελθούσας στο ακίνητο του 
ιδιώτη ζημίας κατ’ άρθρο 105 Εισ. ΝΑΚ, από την μη λήψη όλων των καταλλήλων 
μέτρων για την διατήρησή των Δημοτικών οδών σε κατάσταση που εγγυάται την 
ασφαλή και χωρίς προβλήματα λειτουργία τους και χρήση τους από τους 
διερχόμενους, εφόσον προκύπτει τόσο η έκταση της ζημίας όσο και ο αιτιώδης 
σύνδεσμος μεταξύ της παράλειψης των οργάνων του δήμου να συντηρήσουν τις 
οδούς και των ζημιών που επήλθαν. (βλ. Ελ. Συν. Τμ.7 175/2013). 
 
 Με την από 28-06-2021 αίτηση της κ. Α. Α.  καλείται ο Δήμος να αποκαταστήσει ζημίες 
αξίας 120 € καθώς η αιτούσα ισχυρίζεται πως η φθορά στο υπ’αριθ. ΝΚΖ 1XXX ΙΧΕ και 
ειδικότερα στο εμπρόσθιο δεξί ελαστικό προκλήθηκε στις 26-06-2021  από λακκούβα 
στο οδόστρωμα, στην έξοδο από Μονολόφο προς ΠΕΟ Θεσσαλονίκης. 
 
Πρότασή μου, η οποία δεν είναι δεσμευτική για τα όργανά σας,  είναι να  γίνει δεκτός ο 
συμβιβασμός.» 
 
Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να τοποθετηθείτε και να ψηφίσουμε σχετικά. 
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Το λόγο πήρε ο κ. Τσακαλίδης ο οποίος ανέφερε ότι καταψηφίζει το θέμα διότι λείπει η 
βεβαίωση του συμβάντος από την τροχαία. 
 
Ο Πρόεδρος ανέφερε: «Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του νομικού συμβούλου 
σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου.  
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το  άρθρο 72 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Την από 28-06-2021 αίτηση της κ. Α. Α.  
5. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.12954/20-09-2021 βεβαίωση αρμοδιότητας του τμήματος 

Πολεοδομίας, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Δήμος 
Ωραιοκάστρου. 

6. Την από 28-06-2021 πιστοποίηση της αξίας της επισκευής της φθοράς του 
οχήματος της αιτούσας από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, 
Δήμος Ωραιοκάστρου. 

7. Την Α.Π. 20135/29-09-2021  εισήγηση του Πληρεξουσίου Δικηγόρου του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, κ. Λαζίδη Δημητρίου. 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
 

Αποφασίζει με πλειοψηφία 
 
 
Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ύστερα από την Α.Π. 20135/29-09-2021 
εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την κ. Α. Α.  για την 
καταβολή δαπάνης ύψους 120 € για φθορές που υπέστη το υπ’ αριθμ. Κυκλοφορίας 
ΝΚΖ -1XXX όχημά της, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό 
μέρος της παρούσας απόφασης. 
 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσακαλίδης Ηρακλής καταψήφισε. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 373/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
 
 

ΑΔΑ: 66ΗΙΩΗΖ-ΚΙΦ
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