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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 20ε Οθησβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 37/1610-2020, 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 (18) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7]
Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη Αζαλάζηνο Μνδέο –
αλαπιεξσκαηηθό κέινο εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3 νπ ζέκαηνο
ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 728/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 733/2020).
Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 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. νισκνύ Υξήζηνπ γηα απνδεκίσζή ηνπ θαη εμεηδίθεπζε ηεο
πίζησζεο» (ζρεηηθό ην αξηζ. 14336/14-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ.
Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 14232/13-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιηηθήο
Πξνζηαζίαο Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ – Γ/λζε Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ
– Σκήκα Πξαζίλνπ), ε νπνία έρεη σο εμήο: - Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο – Θέκα: «Απνδεκίσζε ηνπ θ. νισκνύ Υξήζηνπ» ΥΔΣ: 1. Η κε Α.Π.
35207/12-8-2020 αίηεζε ηνπ θ. νισκνύ Υξήζηνπ ηνπ Πεξηθιή.- 2. Σν κε Α.Π.
209289/43954/2015/23-11-15 έγγξαθν ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε.- 3. Σν κε Α.Π.
13976/08-10-2020 έγγξαθν ησλ Ννκηθώλ πκβνύισλ ηνπ Γήκνπ.- Με ηελ κε Α.Π.
35207/12-8-2020 αίηεζε ηνπ ν θ. νισκόο Υξήζηνο ηνπ Πεξηθιή δεηεί λα ηνπ θαηαβάιεη
ν Γήκνο ην πνζό ησλ 272,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., σο απνδεκίσζε γηα ηελ
δεκηά πνπ ππέζηε ηελ Γεπηέξα, ζηηο 10-8-2020 θαη ώξα 11:30 π. κ. ζηελ νδό Βεξκίνπ 55
απέλαληη, όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ θιαδέκαηνο δέληξνπ Υαξνππηάο,
νη εξγαδόκελνη ηνπ ηκήκαηόο καο, δελ θαηάθεξαλ λα ζπγθξαηήζνπλ έλα θιαδί πνπ
έθνςαλ, ην νπνίν πέθηνληαο ζην έδαθνο, εθηηλάρηεθε θαη κε ην κπξνζηηλό ηκήκα ηνπ
ρηύπεζε ην ζηαζκεπκέλν όρεκα ηνπ αηηνύληνο, κάξθαο ΣΟΤΟΣΑ COROLLA, ρξώκαηνο
αζεκί, κε Αξ. Κπθι. ΤΚΔ 8937 θαη ηνπ πξνθάιεζε βαζνύισκα θαη εθδνξέο ζην
κπξνζηηλό αξηζηεξό θηεξό.- Ο εκπιεθόκελνο ππάιιεινο (κόληκνο) πνπ θιάδεπε ην δέληξν
θαη δελ θαηάθεξε λα ζπγθξαηήζεη ην θιαδί πνπ έθνςε κε ην αιπζνπξίνλν ήηαλ ν
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Γεσπόλνο Λάκπνο Κσλ/λνο ηνπ Παλαγηώηε, ν νπνίνο κε ππεύζπλε δήισζή ηνπ
παξαδέρεηαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε δεκηά πξνήιζε από αθνύζηα ελέξγεηά ηνπ. - ύκθσλα κε
ηελ ππ’ αξηζκ. 13976/08-10-2020 γλσκνδόηεζε ησλ Ννκηθώλ πκβνύισλ ηνπ Γήκνπ θαη
ην ππ’ αξηζκ. 209289/43954/23-11-15 έγγξαθν ηνπ ΤΝΗΓΟΡΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ, 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. - Χο εθ ηνύηνπ παξαθαιώ λα ιάβεηε απόθαζε: α) γηα ηελ ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο
άλσ δηαθνξάο κεηαμύ Γήκνπ θαη ηνπ θ. νισκνύ Υξήζηνπ, β) λα ηνπ θαηαβάιεη ν Γήκνο
ην πνζό ησλ 272,80 €, ή νπνηνδήπνηε ηπρόλ άιιν πνζό θξίλεη, σο απνδεκίσζή ηνπ γηα ηελ
δεκηά πνπ ππέζηε ζηηο 10-8-2020 ην απηνθίλεηό ηνπ, γ)γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 1ηνπ Ν.4625/19, πνζνύ 272,80 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 357425.00011 ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, γηα ηελ
απνδεκίσζε ηνπ θ. νισκνύ Υξήζηνπ ηνπ Πεξηθιή.- Ο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο».Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε
ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ:
1) Σελ αξηζ.35207/12-8-2020 αίηεζε ηνπ θ. νισκνύ Υξήζηνπ ηνπ Πεξηθιή
2) Σν αξηζ. 209289/43954/2015/23-11-15 έγγξαθν ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε
3) Σν αξηζ. 13976/08-10-2020 έγγξαθν ησλ Ννκηθώλ πκβνύισλ ηνπ Γήκνπ
Δγθξίλεη:
1)
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1) ηε
ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ θ. Υξήζηνπ νισκνύ
ηνπ Πεξηθιή θαη ηελ απνδεκίσζή ηνπ κε ην πνζό ησλ 272,80 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.),

γηα δεκηά πνπ ππέζηε ηε Γεπηέξα 10-8-2020 θαη ώξα 11:30 π.κ. ζηελ νδό Βεξκίνπ 55
απέλαληη, όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ θιαδέκαηνο δέληξνπ Υαξνππηάο,
νη εξγαδόκελνη ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Πξαζίλνπ δελ θαηάθεξαλ λα ζπγθξαηήζνπλ έλα θιαδί πνπ έθνςαλ, ην νπνίν πέθηνληαο
ζην έδαθνο, εθηηλάρηεθε θαη κε ην κπξνζηηλό ηκήκα ηνπ ρηύπεζε ζηαζκεπκέλν όρεκα,
κάξθαο ΣΟΤΟΣΑ COROLLA, ρξώκαηνο αζεκί, κε Αξ. Κπθι. ΤΚΔ 8937 θαη ηνπ
πξνθάιεζε βαζνύισκα θαη εθδνξέο ζην κπξνζηηλό αξηζηεξό θηεξό.
.
2)
ύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 4625/2019, εμεηδηθεύεη ηελ πίζησζε πνζνύ 272,80
€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35-7425.00011 ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020,
γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ θ. νισκνύ Υξήζηνπ ηνπ Πεξηθιή.

Γηεπθξηλίδεηαη όηη:
Με ηελ κε Α.Π. 35207/12-8-2020 αίηεζε ηνπ ν θ. νισκόο Υξήζηνο ηνπ Πεξηθιή
δεηεί λα ηνπ θαηαβάιεη ν Γήκνο ην πνζό ησλ 272,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., σο
απνδεκίσζε γηα ηελ δεκηά πνπ ππέζηε ηελ Γεπηέξα, ζηηο 10-8-2020 θαη ώξα 11:30 π. κ.
ζηελ νδό Βεξκίνπ 55 απέλαληη, όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ
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θιαδέκαηνο δέληξνπ Υαξνππηάο, νη εξγαδόκελνη ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ ηεο Γηεύζπλζεο
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ, δελ θαηάθεξαλ λα ζπγθξαηήζνπλ έλα θιαδί πνπ
έθνςαλ, ην νπνίν πέθηνληαο ζην έδαθνο, εθηηλάρηεθε θαη κε ην κπξνζηηλό ηκήκα ηνπ
ρηύπεζε ην ζηαζκεπκέλν όρεκα ηνπ αηηνύληνο, κάξθαο ΣΟΤΟΣΑ COROLLA, ρξώκαηνο
αζεκί, κε Αξ. Κπθι. ΤΚΔ 8937 θαη ηνπ πξνθάιεζε βαζνύισκα θαη εθδνξέο ζην
κπξνζηηλό αξηζηεξό θηεξό.
Ο εκπιεθόκελνο ππάιιεινο (κόληκνο) πνπ θιάδεπε ην δέληξν θαη δελ θαηάθεξε λα
ζπγθξαηήζεη ην θιαδί πνπ έθνςε κε ην αιπζνπξίνλν ήηαλ ν Γεσπόλνο Λάκπνο Κσλ/λνο
ηνπ Παλαγηώηε, ν νπνίνο κε ππεύζπλε δήισζή ηνπ παξαδέρεηαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε δεκηά
πξνήιζε από αθνύζηα ελέξγεηά ηνπ.
ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 13976/08-10-2020 γλσκνδόηεζε ησλ Ννκηθώλ
πκβνύισλ ηνπ Γήκνπ θαη ην ππ’ αξηζκ. 209289/43954/23-11-15 έγγξαθν ηνπ
ΤΝΗΓΟΡΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ, 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.

Ο Πξόεδξνο
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