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Αξηζκόο  594    

32
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 15
εο

 επηεκβξίνπ  2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 15
ε
 επηεκβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 32/11-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (32) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2]  Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ησάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Υξήζηνο Κνξδάο - 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 589/2020).  

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

595/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο - Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο 

θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «πκβηβαζηηθή επίιπζε κεηαμύ Γήκνπ Παηξέσλ θαη 

ηνπ θ. Αξβαλίηε Αιέμαλδξνπ γηα απνδεκίσζή ηνπ θαη εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο», (ζρεηηθό ην 

αξηζ. 12029/9-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 11854/7-9-2020 

εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ θαη ε αξηζ. 

4890/29-4-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θ. Γεσξγίνπ 

Γεσξγόπνπινπ), νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (Γηα ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Απνδεκίσζε ηνπ θ. Αξβαλίηε Αιέμαλδξνπ΄΄ - ΥΔΣ.: - 1. Ζ κε Α.Π. 

14233/10-04-20 αίηεζε ηνπ θ. Αξβαλίηε Αιέμαλδξνπ. – 2. Σν κε Α.Π. 209289/43954/2015/23-11-

15 έγγξαθν ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε. – 3. Σν κε Α.Π. 4890/29-04-2020 έγγξαθν  ησλ Ννκηθώλ 

πκβνύισλ ηνπ Γήκνπ. - Με ηελ κε Α.Π. 14233/10-04-20 αίηεζή ηνπ ν θ. Αξβαλίηεο Αιέμαλδξνο 

δεηά λα ηνπ θαηαβάιεη ν Γήκνο ην πνζό ησλ 68,26 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. σο 

απνδεκίσζε γηα ηελ δεκηά πνπ ππέζηε ζηηο 07/04/2020 θαη ώξα 09:00 π.κ. ην ππ’ αξηζ. θπθι. 

ΣΡΕ-9402 κάξθαο TOYOTA AYGO ρξώκαηνο ιεπθνύ απηνθίλεηό ηνπ, όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ θνπήο ρόξησλ κε ζακλνθνπηηθό-ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα από 

εξγαδόκελνπο ηνπ ηκήκαηόο καο, έλαληη ηεο νδνύ Αξγηλνπζώλ 28 ζηελ πιαηεία Υαηδή, 

εθηνμεύηεθε πέηξα κε νξκή από ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα, ζπάδνληαο ην ηδάκη ηνπ νδεγνύ ηνπ 

αλσηέξσ ζηαζκεπκέλνπ νρήκαηνο. - Ζ εκπιεθόκελε ππάιιεινο (κόληκε) πνπ ρεηξηδόηαλ ην 

ζακλνθνπηηθό-ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα ήηαλ ε Υαηδεβαζηιείνπ Παλαγηώηα, δεληξνθεπνπξόο, ε 

νπνία κε ππεύζπλε δήισζή ηεο παξαδέρεηαη όηη ε δεκηά ηνπ αλσηέξσ νρήκαηνο, πξνήιζε από 

αθνύζηα ελέξγεηά ηεο. - ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 4890/29-04-2020 γλσκνδόηεζε ησλ Ννκηθώλ 

πκβνύισλ ηνπ Γήκνπ θαη ην ππ’ αξηζ. 209289/43954/23-11-15 έγγξαθν ηνπ ΤΝΖΓΟΡΟΤ 
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ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ, ν Γήκνο κπνξεί λα πξνρσξά ζε εμώδηθν ζπκβηβαζκό γηα λα απνδεκηώλεη δεκηέο 

ηξίησλ, πνπ πξνθιήζεθαλ από πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπο, ν νπνίνο ζπκβηβαζκόο ελαπόθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηελ απνθαζηζηηθή 

αξκνδηόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ. 

Δπίζεο ν θ. Αξβαλίηεο Αιέμαλδξνο πξνζθόκηζε αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, ζην νπνίν δελ 

πεξηιακβάλεηαη ε ζξαύζε θξπζηάιισλ σο θάιπςε. - Χο εθ ηνύηνπ παξαθαινύκε λα ιάβεηε 

απόθαζε: α) γηα ηελ ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο άλσ δηαθνξάο κεηαμύ Γήκνπ θαη ηνπ θ. Αξβαλίηε 

Αιέμαλδξνπ,  β) λα θαηαβάιεη ν Γήκνο ην πνζό ησλ 68,26 €, ή νπνηνδήπνηε ηπρόλ άιιν πνζό 

θξίλεη, σο απνδεκίσζή ηνπ γηα ηελ δεκηά πνπ ππέζηε ζηηο 07-04-2020 ην απηνθίλεηό ηνπ, γ) γηα 

ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν.4625/19, πνζνύ 68,26 € ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 35-7425.00011 ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, γηα ηελ 

απνδεκίσζε ηνπ θ. Αξβαλίηε Αιέμαλδξνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ 

& Κνηκεηεξίσλ, θ. Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ - ην εξώηεκα πνπ 

δηαηππώλεηε κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 4365/2020 έγγξαθό ζαο, ην νπνίν κνπ ρξεώζεθε ηελ 24-4-2020 

θαη κε βάζε ηα έγγξαθα πνπ καο πξνζθνκίζζεθαλ, θαη πνπ κλεκνλεύνληαη θαησηέξσ, θαη κεηά ηε 

κεηαζηξνθή ηεο λνκνινγίαο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ην αξηζ. πξση. 209289/43954/2015 

έγγξαθν ηεο αλεμάξηεηεο αξρεο ΤΝΖΓΟΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ θαζώο θαη ην ππ’ αξηζ. πξση. 

45351/12-11-2013 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ,  ε γλώκε κνπ έρεη σο αθνινύζσο: - Α.- 

ύκθσλα κε ηα άξζξα 105 ΔηζΝΑΚ "Γηα παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ 

δεκνζίνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο δεκόζηαο εμνπζίαο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, ην δεκόζην ελέρεηαη ζε 

απνδεκίσζε, εθηόο έλα ε πξάμε ή παξάιεηςε έγηλε θαηά παξάβαζε δηάηαμεο πνπ ππάξρεη γηα 

ράξε ηνπ γεληθνύ ζπκθέξνληνο. καδί κε ην δεκόζην επζύλεηαη εηο νιόθιεξνλ θαη ην ππαίηην 

πξόζσπν, κε ηελ επηθύιαμε ησλ εηδηθώλ δηαηάμεσλ γηα ηελ επζύλε ησλ ππνπξγώλ.", ελώ θαη' 

άξζξν 106 ΔηζΝΑΚ "νη δηαηάμεηο ησλ δύν πξνεγνύκελσλ άξζξσλ εθαξκόδνληαη θαη γηα ηελ 

επζύλε ησλ δήκσλ, ησλ θνηλνηήησλ ή ησλ άιισλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ από 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπο." - ύκθσλα κε ην ππ’ 

αξηζ. πξση. 45351/12-11-2013 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Σ.Α. Σκήκα Οηθνλ. Γ/λζεο θαη Π.Τ. " Α. Με ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξίπησζεο (ηδ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 «Οηθνλνκηθή επηηξνπή – Αξκνδηόηεηεο» ηνπ λ. 

3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4071/2012, απνλέκεηαη ζηελ  

νηθνλνκηθή επηηξνπή ε αξκνδηόηεηα λα απνθαζίδεη γηα ην δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό θαη ηνλ εμώδηθν 

ζπκβηβαζκό ή θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ 

(30.000) επξώ θαη λα εηζεγείηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηνλ εμώδηθν ζπκβηβαζκό ή ηελ 

θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ πνζό. - Ζ σο άλσ απόθαζε 

(είηε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο είηε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζε πεξηπηώζεηο ππέξβαζεο ηνπ 

νξίνπ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ) ιακβάλεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ, ε αλππαξμία 

ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα απηήο (παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ). - Γελ είλαη δπλαηή ε 

παξαίηεζε από ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ, ν δηθαζηηθόο ή εμώδηθνο ζπκβηβαζκόο θαη ε 

θαηάξγεζε δίθεο πξνθεηκέλνπ γηα κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο θάζε κνξθήο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ επηδνκάησλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηώζεσλ όπνπ ην λνκηθό δήηεκα έρεη θξηζεί κε απόθαζε 

αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ. - Β. Ζ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο/δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ πνπ ήδε πεξηγξάςακε, αθνξά θαη ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο όπνπ αλαθύπηνπλ δηαθνξέο 

αζηηθήο αληηθεηκεληθήο επζύλεο, κεηαμύ δήκνπ θαη ηξίηνπ, ππό ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 104-106 ηνπ Δηζαγσγηθνύ Νόκνπ Αζηηθνύ Κώδηθα (ΔηζΝΑΚ). Έηζη, εάλ δήκνο ελέρεηαη 

ζε απνδεκίσζε, γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο νξγάλσλ πνπ  βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ θαηά ηελ 

άζθεζε ηεο δεκόζηαο εμνπζίαο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, είλαη δπλαηό λα ελεξγνπνηήζεη ηελ 

πξνπαξαηεζείζα δηάηαμε ηνπ λ. 3852/2010 θαη ην αξκόδην, αλάινγα κε ην ύςνο ηεο επίδηθεο 

δηαθνξάο, όξγαλν λα απνθαζίζεη γηα εμώδηθν ζπκβηβαζκό, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη από 

ην λόκν. - Γ. Όπσο άιισζηε επηζεκαίλεη θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζην πξναλαθεξόκελν 

έγγξαθό ηνπ, ν εμώδηθνο ζπκβηβαζκόο πξνϋπνζέηεη ηε ζπλαίλεζε θαη ησλ δπν εκπιεθόκελσλ 

κεξώλ. Χο εθ ηνύηνπ, ε ελεξγνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ από πιεπξάο 

ηνπ δήκνπ ελαπόθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο 
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επηηξνπήο/δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Γελ ηίζεηαη, ζπλεπώο, δήηεκα εληνιήο (ή παξαίλεζεο ή 

«ελζάξξπλζεο») πξνο ηνλ δήκν από άιιε δεκόζηα αξρή, ώζηε απηόο λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ηεο 

ζρεηηθήο απόθαζεο. - Χζηόζν, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ λνκηθώλ πξνϋπνζέζεσλ θαη πξαγκαηηθώλ 

πεξηζηαηηθώλ από ην θαηά πεξίπησζε αξκόδην όξγαλν ηνπ δήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί 

εάλ ηειηθά ν ηειεπηαίνο ζα πξνρσξήζεη ζε εμώδηθν ζπκβηβαζκό, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππόςε νη ζεηηθέο επηπηώζεηο πνπ ν ζπκβηβαζκόο ηέηνηνπ είδνπο ζα έρεη όρη κόλν ζηνλ 

δηεθδηθνύληα απνδεκίσζε αιιά θαη ζηνλ ίδην ην δήκν θαη ζην δεκόζην θαη’ επέθηαζε, θαζώο: -* 

Ζ δηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο είλαη δπλαηό λα έρεη σο ηειηθό απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθά 

κεγαιύηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ δήκνπ, δεδνκέλνπ όηη, ζε πεξίπησζε δηθαίσζεο ηνπ 

ελάγνληνο, ε δαπάλε ηνπ δήκνπ πξνζαπμάλεηαη κε ηα δηθαζηηθά έμνδα απηνύ θαη ηνπο 

επηδηθαδόκελνπο ηόθνπο, ελώ είλαη επίζεο πηζαλό λα επηδηθαζηνύλ ρξεκαηηθά πνζά γηα 

αλαπιήξσζε δηαθπγόλησλ θεξδώλ ή/θαη εζηθή βιάβε. πλεπώο, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ θξίλεηαη 

κάιινλ πηζαλή ε έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο ππέξ ηνπ ελάγνληνο, ε απνδνρή ηέηνηνπ 

ζπκβηβαζκνύ εθ κέξνπο ηνπ δήκνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο απηνύ, θάηη πνπ 

απνηειεί άιισζηε ππνρξέσζή ηνπ ζύκθσλα κε ηε ξεηή δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ 178 ηνπ Κώδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ, λ. 3463/2006). –*Δπηηπγράλεηαη ε ηαρύηεξε απνδεκίσζε ηνπ 

δεκησζέληνο, ν νπνίνο δηαθνξεηηθά ππνρξενύηαη ζπρλά λα πεξηκέλεη ηελ πάξνδν κεγάινπ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο έσο όηνπ εθδηθαζζεί ε ππόζεζε. Με ηνλ ηξόπν απηόλ πξνάγεηαη ε 

εκπηζηνζύλε ηνπ πξνο ηε δηνίθεζε. -*Παξάιιεια, απνθνξηίδεηαη ν κεραληζκόο απνλνκήο 

δηθαηνζύλεο. - Γ. Όζνλ αθνξά ηε ξεηή ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ λα πξνζηαηεύεη ηελ πεξηνπζία ηνπ, 

ζεσξνύκε επηβεβιεκέλν λα ηνλίζνπκε ζπκπιεξσκαηηθά ηα εμήο: - Όζν αληηβαίλεη ζηελ 

ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ λα πξνζηαηεύεη ηελ πεξηνπζία ηνπ ε επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζή ηνπ, 

ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξάο γηα ηελ νπνία εθηηκάηαη όηη ζα ήηαλ πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηνπ ν εμώδηθνο ζπκβηβαζκόο, άιιν ηόζν αληηβαίλεη ζηελ ππνρξέσζε απηή ε παξνρή 

απνδεκηώζεσλ, θαηόπηλ ηέηνηνπ ζπκβηβαζκνύ, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ θξίλεηαη κε πηζαλή ε 

δηθαίσζε ηνπ ελάγνληνο, πνιιώ δε κάιινλ ζε πεξηπηώζεηο όπνπ δελ ζηνηρεηνζεηείηαη επαξθώο ε 

αμίσζε ηνπ ηειεπηαίνπ θαηά ηνπ δήκνπ. - Ζ δηαπίζησζε εάλ ζπληξέρνπλ νη αληηθεηκεληθέο 

πξνϋπνζέζεηο, ώζηε λα επηιέμεη ν εθάζηνηε δήκνο ηελ νδό ηνπ εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ, δελ κπνξεί 

λα γίλεηαη παξά κόλν θαηά πεξίπησζε θαη ελαπόθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ 

απνθαζηζηηθνύ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ, ζύκθσλα κε όζα ήδε αλαθέξζεθαλ. - Με ηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο (ηδ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/2010 από πιεπξάο ηνπ 

δήκνπ, είλαη πξνθαλέο όηη δελ αίξεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ δεκησζέληνο λα πξνζθνκίζεη 

δηθαηνινγεηηθά από ηα νπνία θαηαξρήλ λα ηεθκεξηώλεηαη ην γελεζηνπξγό πεξηζηαηηθό ηεο 

δηαθνξάο (όπσο αζηπλνκηθό δειηίν ζπκβάληνο) ή λόκηκν παξαζηαηηθό από ην νπνίν λα πξνθύπηεη 

ε δαπάλε ζηελ νπνία ππεβιήζε. Άιισζηε, ε απνπζία ηέηνησλ δηθαηνινγεηηθώλ έρεη ζπρλά σο 

απνηέιεζκα λα εγείξνληαη δεηήκαηα λνκηκόηεηαο ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πιεξσκήο 

απνδεκηώζεσλ θαηόπηλ ζπκβηβαζκνύ, όπσο δηαπηζηώλεη θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζην ππ’ 

αξηζκ. Φ.1000.2/26683/4-7-2013 έγγξαθό ηνπ. Παξαθαινύκε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ νδεγηώλ 

πνπ παξέρνληαη κε ην παξόλ, ζε όζεο πεξηπηώζεηο αλαθύπηνπλ δηαθνξέο αζηηθήο αληηθεηκεληθήο 

επζύλεο, κεηαμύ δήκνπ θαη ηξίηνπ, όπνπ ν δήκνο ελέρεηαη ζε απνδεκίσζε." - Από ηε λνκνινγία 

ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαζηεξώλεηαη απζηεξόηαην πιαίζην γηα ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη 

λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζεί εμσδηθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ".... νη δήκνη θαη νη θνηλόηεηεο κπνξνύλ λα θαηαξηίδνπλ γηα όζα ζέκαηα δελ 

εμέξρνληαη από ηε δπλαηόηεηά ηνπο απηή, εμώδηθν ή δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό πνπ γίλεηαη θαηά ηνλ 

δηαγξαθόκελν από ηελ σο άλσ δηάηαμε ηξόπν κε ηηο εληεύζελ νπζηαζηηθέο θαη δηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο. .....  εξεπλάηαη αλ ηεξήζεθαλ νη πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν λόκνο, ηόζν σο πξνο ηα 

ηππηθά εμσηεξηθά ζηνηρεία ηεο πξάμεσο ηνπ ζπκβηβαζκνύ, πνπ αθνξνύλ ζηελ γλσκνδόηεζε ηεο 

λνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ θαη ζηελ απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, όζν θαη σο πξνο ηα 

νπζηαζηηθά, εζσηεξηθά ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ππό ηελ έλλνηα όηη ε ζρεηηθή δαπάλε κπνξεί λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν ζπκβηβαζκνύ, πξνβιέπεηαη από δηάηαμε λόκνπ θαη ζπλνδεύεηαη από ηα 

αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηε ζρεηηθή απαίηεζε. Δθόζνλ, ινηπόλ, 

ζπληξέρνπλ νη λνκηθνί θαη πξαγκαηηθνί όξνη ηνπ ζπκβηβαζκνύ, ήηνη: α) παξάλνκε πξάμε ή 
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παξάιεηςε νθεηιόκελεο λόκηκεο ελέξγεηαο ησλ νξγάλσλ ηνπ δήκνπ - όπσο παξάιεηςε 

ζπληήξεζεο ησλ νδώλ θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 75 πεξ. Η 7 ηνπ Γ.Κ.Κ. πνπ δελ 

έρεη ηεζεί κόλν ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αιιά θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ 

(πξβι. απόθ. ηΔ 740/2001) - ε νπνία δεκηνπξγεί αληηθεηκεληθή επζύλε ηνπ δήκνπ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Δηζ.ΝΑΚ, β) απνδεηθλύεηαη ε ύπαξμε δεκίαο, ε έθηαζε 

απηήο, θαζώο θαη νη ζπλζήθεο πξόθιεζεο, νη νπνίεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηξόπν 

αμηόπηζην θαη λα απνδεηθλύνληαη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ απαξαίηεησλ παξαζηαηηθώλ ζηνηρείσλ 

θαη γ) αηηηώδεο ζύλδεζκνο, ε ύπαξμε ηνπ νπνίνπ λα πξνθύπηεη από δεκόζην έγγξαθν, κεηαμύ ηεο 

πξάμεο ή παξάιεηςεο θαη ηεο επειζνύζαο δεκίαο, ππό ηελ έλλνηα όηη ε θεξόκελε σο δεκηνγόλνο 

πξάμε ή παξάιεηςε θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ κπνξεί λα επηθέξεη ην δεκηνγόλν 

απνηέιεζκα, ηόηε ε πξάμε ηνπ ζπκβηβαζκνύ παξέρεη λόκηκν έξεηζκα γηα ηελ αμίσζε ηνπ 

δεκησζέληνο θαηά ηνπ Γήκνπ θαη σο εθ ηνύηνπ γηα ηελ εληειιόκελε δαπάλε. πλεπώο ζε θάζε 

πεξίπησζε,... ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη θαηά ηξόπν αληηθεηκεληθό θαη αδηακθηζβήηεην ε ύπαξμε 

θαη ε αθξηβήο έθηαζε ηεο δεκίαο, θαζώο θαη ν αληηθεηκεληθόο αηηηώδεο ζύλδεζκνο κεηαμύ ηεο 

δεκηνγόλαο πξάμεο ή παξάιεηςεο θαη ηνπ δεκηνγόλνπ απνηειέζκαηνο, ν νπνίνο πθίζηαηαη κόλν 

όηαλ απνδεηθλύεηαη όηη ε θεξόκελε σο δεκηνγόλα πξάμε ή παξάιεηςε ήηαλ ηθαλή, από κόλε ηεο, 

ρσξίο ηελ ζπλδξνκή άιισλ παξαγόλησλ, λα επηθέξεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δεκία." (Πξάμε 49/2010 

Δ Σκ.VII) - Από ηα άξζξα 297 θαη 298 Αζηηθνύ Κώδηθα πξνθύπηεη όηη ε απνδεκίσζε ζπλίζηαηαη 

ζην πνζό ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο θαη επαλαθνξά ηνπ πξάγκαηνο 

ζηελ πξνηεξαία θαηάζηαζε, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όκσο όηη ην πνζό απηό δελ ππεξβαίλεη ηελ πξηλ 

από ην δεκία αμία ηνπ απηνθηλήηνπ. Πεξηιακβάλεηαη πξνζζέησο θαη ε δαπάλε ηνπ ΦΠΑ πνπ 

βαξύλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ βιαπηόκελνπ απηνθηλήηνπ πνπ αγνξάδεη ηα αληαιιαθηηθά θαη πιεξώλεη 

ην ζπλεξγείν επηζθεπήο. Γειαδή πξνϋπνηίζεηαη όηη εθδόζεθαλ ηηκνιόγηα θαη θαηαβιήζεθε ν 

ΦΠΑ. (ΔΦΛαξ 221/2005, ΜνλΠξσηΑζ 3683/2009, Κξεηηθόο, Απνδεκίσζε από απηνθηλεηηθά 

αηπρήκαηα εθδνζε 2008 ζει. 480). - Β.- ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζύκθσλα κε ην αξηζ. πξση. 

4365/2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ " 1. Σν ζπκβάλ απηό έιαβε ρώξα ζηηο 07/04/2020 θαη ώξα 09:00 π.κ. έλαληη 

ηεο νδνύ Αξγηλνπζώλ 28 ζηελ πιαηεία Υαηδή, όπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

θνπήο ρόξησλ κε ζακλνθνπηηθό-ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα από εξγαδόκελνπο ηνπ ηκήκαηόο καο, 

εθηνμεύηεθε πέηξα κε νξκή από ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα, ζπάδνληαο ην ηδάκη ηνπ νδεγνύ ηνπ 

ζηαζκεπκέλνπ νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΣΡΕ-9402 κάξθαο TOYOTA AYGO ρξώκαηνο 

ιεπθνύ. - Οη εξγαδόκελνη ακέζσο κεηά αλέθεξαλ ζηελ ππεξεζία καο ην ζπκβάλ. - 2. Πξνο 

απνθπγή αηπρήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ θνπήο ρόξησλ, νη εξγαδόκελνη 

είραλ θαιύςεη κε ρνληξό παλί ην αλσηέξσ όρεκα, ηνπ νπνίνπ δελ βξέζεθε ν ηδηνθηήηεο γηα λα ην 

απνκαθξύλεη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή, αιιά απηό δπζηπρώο δελ απέηξεςε ηελ δεκηά, εμαηηίαο ηεο 

νξκήο ηεο πέηξαο πνπ εθηνμεύηεθε. - 3. Ζ εκπιεθόκελε ππάιιεινο (κόληκε) πνπ ρεηξηδόηαλ ην 

ζακλνθνπηηθό-ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα ήηαλ ε Υαηδεβαζηιείνπ Παλαγηώηα, δεληξνθεπνπξόο. - 4. 

Γελ πξνβήθακε ζε Δ.Γ.Δ., επεηδή ε πξναλαθεξόκελε ππάιιεινο πξνζήιζε κε ηε βνύιεζή ηεο 

ακέζσο κεηά ην πεξηζηαηηθό απηό θαη ελεκέξσζε ηελ ππεξεζία γηα ηε δεκηά πνπ πξνθάιεζε 

άζειά ηεο.»  Δπίζεο επηζπλάπηνληαη: - α) ε από 9-4-2020 αίηεζε ηνπ Αιέμαλδξνπ Αξβαλίηε ηνπ 

Γεσξγίνπ κε ηελ νπνία δεηά λα ηνπ θαηαβιεζεί ην πνζό ηεο δεκίαο, θαζώο θαη ε από 10-4-2020 

ππεύζπλε δήισζή ηνπ άξζξνπ 8 λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειώλεη όηη: "Ζ βιάβε ζην 

απηνθίλεηό κνπ (ζξαύζε θξπζηάιινπ πόξηαο νδεγνύ) δελ πξνϋπήξρε, αιιά πξνθιήζεθε από ηνπο 

Γεκνηηθνύ Τπαιιήινπο (εθηόμεπζε πέηξαο ζην ζακλνθνπηηθό κεράλεκα) θαη απαηηώ λα κνπ 

θαηαβιεζεί κόλν ην αηηνύκελν ρξεκαηηθό πνζό άηνθα θαη παξαηηνύκαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα 

από ηελ άζθεζε αγσγήο ή άιινπ έλδηθνπ κέζνπ έζησ θαη δηνηθεηηθνύ γηα ηελ αλσηέξσ αηηία. 

Δπίζεο ζαο δειώλσ όηη δελ έρσ απνδεκησζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δεκηά από ηελ αζθαιηζηηθή 

κνπ εηαηξία, δηόηη δελ έρσ θάιπςε." - β) ππεύζπλε δήισζε άξζξνπ 8 λ.1599/1986 ηεο 

Παλαγηώηαο Υαηδεβαζηιείνπ ζηελ νπνία δειώλεη όηη " Δίκαη δεκνηηθή ππάιιεινο θαη αλήθσ ζην 

Σκήκα Πξαζίλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ.  ηηο 07/04/2020 θαη ώξα 

09:00  εξγαδόκνπλ κε ην ζπλεξγείν κνπ έλαληη ηεο νδνύ Αξγηλνπζώλ 28 ζηελ  πιαηεία Υαηδή, 

όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα θνπήο ρόξησλ κε ζακλνθνπηηθό – ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα, εθηνμεύηεθε 
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πέηξα κε νξκή από ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα πνπ ρεηξηδόκνπλ, ζπάδνληαο ην ηδάκη ηνπ νδεγνύ 

ηνπ νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΣΡΕ-9402. Πξνο απνθπγή αηπρήκαηνο, είρακε θαιύςεη κε 

ρνληξό παλί ην αλσηέξσ όρεκα αιιά απηό δπζηπρώο δελ απέηξεςε ηε δεκηά. Ακέζσο κεηά 

ελεκέξσζα ηελ ππεξεζία κνπ γηα ην αηπρέο ζπκβάλ.", - γ) ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ αξηζ. ΣΡΕ 

9402 επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ όπνπ θαίλεηαη όηη ν αηηώλ Αιέμαλδξνο Αξβαλίηεο ηνπ Γεσξγίνπ 

έρεη πνζνζηό ηδηνθηεζίαο 100%. -  δ) Απιή θσηνηππία ηνπ αξηζ. ΣΠΤ-ΣΓΑ-06-000455/9-4-2020 

ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ηηκνινγίνπ (ζπλνδ. αγαζά πξνο πσι.) ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο 

εκπνξίαο, θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο θξπζηάιισλ απηνθηλήησλ κε ηελ επσλπκία ΔΡΓΟΦΗΛ 

Α.Δ. θαη δηαθξηηηθό ηίηιν CARGLASS, κε έδξα ηελ Αηηηθή θαη ππνθαηάζηεκα ζηελ Πάηξα 

(Ν.Δ.Ο. Παηξώλ-Αζελώλ 153) πνπ αθνξά αγνξά θαη ηνπνζέηεζε (1) εκπξόζζηνπ θξπζηάιινπ 

ζπξόο  ηύπνπ AYGO ζπλνιηθνύ πνζνύ 68,26 επξώ (55,05 επξώ πιένλ ΦΠΑ 24% 13,21 επξώ), - 

ε) αληίγξαθν ηνπ αξηζ. 102107926/30-4-2019 αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηεο αζθαιηζηηθήο 

εηαηξείαο ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΣΖ από ην νπνίν απνδεηθλύεηαη όηη δελ έρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε 

πεξίπησζε ζξαύζεο θξπζηάιισλ. - Γ.- Από όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα απνδεηθλύνληαη: α) 

παξάλνκε πξάμε ηεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, β) ε ύπαξμε δεκίαο, ε έθηαζε απηήο, νη 

ζπλζήθεο πξόθιεζεο θαζώο επίζεο θαη ην πνζό ην νπνίν θαηαβιήζεθε γηα ηελ απνθαηάζηαζή 

ηεο,  γ) αηηηώδεο ζύλδεζκνο κεηαμύ ηεο πξάμεο θαη ηεο επειζνύζαο δεκίαο, ππό ηελ έλλνηα όηη ε 

δεκηνγόλνο πξάμε επέθεξε ην δεκηνγόλν απνηέιεζκα. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ν αηηώλ ζα πξνζθνκίζεη ην πξσηόηππν άιισο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ σο 

άλσ ηηκνινγίνπ πώιεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηώλ, έρσ ηε γλώκε όηη πιεξνύληαη νη όξνη θαη 

πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ ε λνκνινγία θαη ην έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα ηε 

ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ. - Ζ παξνύζα είλαη γλώκε ηνπ ππνγξάθνληνο θαη δελ είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ην Γήκν Παηξέσλ. εκεησηένλ όηη ν Γήκνο έρεη δπλαηόηεηα θαη όρη ππνρξέσζε 

λα ελεξγνπνηήζεη ηηο δηαηάμεηο πεξί εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ. – Ο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θ. Γεώξγηνο Γεσξγόπνπινο».- 

 

 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξηζ. 14233/10-4-2020 αίηεζε ηνπ θ. Αξβαλίηε 

Αιέμαλδξνπ, ην αξηζ. 209289/43954/2015/23-11-2015 έγγξαθν ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε θαη 

ηελ αξηζ. 4890/29-4-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ, θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 Δγθξίλεη: 

1) Σε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ θ. Αξβαλίηε 

Αιέμαλδξνπ ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηελ απνδεκίσζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 68,26€, 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), γηα ηε δεκηά πνπ ππέζηε ζηηο 07/04/2020  θαη ώξα 09:00 π.κ. ην 

ππ’ αξηζ. θπθι. ΣΡΕ-9402, κάξθαο TOYOTA AYGO, ρξώκαηνο ιεπθνύ απηνθίλεηό ηνπ, όηαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ θνπήο ρόξησλ κε ζακλνθνπηηθό-ρνξηνθνπηηθό 

κεράλεκα από εξγαδόκελνπο ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ, έλαληη ηεο νδνύ Αξγηλνπζώλ 28 ζηελ 

πιαηεία Υαηδή, εθηνμεύηεθε πέηξα κε νξκή από ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα, ζπάδνληαο ην ηδάκη 

ηνπ νδεγνύ ηνπ αλσηέξσ ζηαζκεπκέλνπ νρήκαηνο. Ζ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 35-7425.00011 

ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 

 

2) ύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 4625/2019, εμεηδηθεύεη ηελ πίζησζε πνζνύ 68,26€ 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35-7425.00011 ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, γηα 

ηελ απνδεκίσζε ηνπ θ. Αξβαλίηε Αιέμαλδξνπ ηνπ Γεσξγίνπ πνπ αθνξά ζε δεκηά πνπ ππέζηε ην 

απηνθίλεηό ηνπ. 

 

 Διευκρινίζεται ότι:  

 Με ηελ κε Α.Π. 14233/10-04-20 αίηεζή ηνπ ν θ. Αξβαλίηεο Αιέμαλδξνο δεηά λα ηνπ 
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θαηαβάιεη ν Γήκνο ην πνζό ησλ 68,26 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., σο απνδεκίσζε γηα ηελ 

δεκηά πνπ ππέζηε ζηηο 07/04/2020 θαη ώξα 09:00 π.κ. ην ππ’ αξηζ. θπθι. ΣΡΕ-9402, κάξθαο 

TOYOTA AYGO, ρξώκαηνο ιεπθνύ απηνθίλεηό ηνπ, όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

εξγαζηώλ θνπήο ρόξησλ κε ζακλνθνπηηθό-ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα από εξγαδόκελνπο ηνπ 

Σκήκαηνο Πξαζίλνπ, έλαληη ηεο νδνύ Αξγηλνπζώλ 28 ζηελ πιαηεία Υαηδή, εθηνμεύηεθε πέηξα κε 

νξκή από ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα, ζπάδνληαο ην ηδάκη ηνπ νδεγνύ ηνπ αλσηέξσ 

ζηαζκεπκέλνπ νρήκαηνο.  

 Ζ εκπιεθόκελε ππάιιεινο (κόληκε) πνπ ρεηξηδόηαλ ην ζακλνθνπηηθό-ρνξηνθνπηηθό 

κεράλεκα ήηαλ ε Υαηδεβαζηιείνπ Παλαγηώηα, δεληξνθεπνπξόο, ε νπνία κε ππεύζπλε δήισζή ηεο 

παξαδέρεηαη όηη ε δεκηά ηνπ αλσηέξσ νρήκαηνο, πξνήιζε από αθνύζηα ελέξγεηά ηεο.  

 ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 4890/29-04-2020 γλσκνδόηεζε ησλ Ννκηθώλ πκβνύισλ ηνπ 

Γήκνπ θαη ην ππ’ αξηζ. 209289/43954/23-11-15 έγγξαθν ηνπ ΤΝΖΓΟΡΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ, ν 

Γήκνο κπνξεί λα πξνρσξά ζε εμώδηθν ζπκβηβαζκό γηα λα απνδεκηώλεη δεκηέο ηξίησλ, πνπ 

πξνθιήζεθαλ από πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπο, ν νπνίνο ζπκβηβαζκόο ελαπόθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο επηηξνπήο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ. Δπίζεο ν θ. 

Αξβαλίηεο Αιέμαλδξνο πξνζθόκηζε αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, ζην νπνίν δελ πεξηιακβάλεηαη ε 

ζξαύζε θξπζηάιισλ σο θάιπςε. 

 

 

 

                  Ο Πξόεδξνο                                       Σα πκκεηέρνληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 
 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 
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