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Αριθµός Πρακτικού 42
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 2-12-2019
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 2α ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 42875/28-11-2019 πρόσκληση τoυ
Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος ∆ηµ., 4)Κόλλια Κων.,
5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευµατικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ..

Απόντες
1)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 523η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Επί αιτήµατος εξώδικου συµβιβασµού – εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς περί αποζηµίωσης ζηµιάς οχήµατος, λόγω φερόµενης πτώσης σε λακκούβα στο οδόστρωµα, της κ. Βασιλικής
Καλογεροπούλου» θέτει υπ' όψιν των µελών της Επιτροπής την από 22-10-2019 σχετική εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου, η οποία διαβιβάστηκε µε το
υπ'αριθµ.πρωτ.38844/4-11-2019/15-05-2019 έγγραφο (αρµόδια υπάλληλος κ.Αλεξοπούλου Α.),
µε συνηµµένη την υπ' αριθµ. 24650/17-07-2019 Αίτηση της κ.Καλογεροπούλου Βασιλικής και σχετικά δικαιολογητικά της αιτούσας περί αποζηµίωσης ζηµιάς οχήµατος, λόγω φερόµενης πτώσης σε
λακκούβα στο οδόστρωµα, η οποία έχει ως εξής:
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ : του Ιωάννη Καραΐσκου, Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τ. Υ. & Πολεοδοµίας
του ∆ήµου Κορινθίων
ΘΕΜΑ : Απόψεις ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την αίτηση της Βασιλικής Καλογεροπούλου.
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία : ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Κορινθίων
Σύντοµο Ιστορικό - Απόψεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας
Α: ΑΙΤΗΜΑ:
Η Βασιλική Καλογεροπούλου, κάτοικος επί της οδού Χωρέµη 29, µε Α.Φ.Μ.: 053463630, ζητά µε την
υπ' αριθµ.24650/17-07-2019 αίτησή της (συνηµµένο 1) την αποζηµίωση για την ζηµιά που
προκλήθηκε στο όχηµά της (Ι.Χ. ΖΥΧ-6591) λόγω πτώσης σε λακκούβα του οδοστρώµατος στην οδό
Χωρέµη.
Β: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
1. ∆ηµοτικοί ή κοινοτικοί οδοί είναι αυτοί που εξυπηρετούν τις πάσης φύσεως ανάγκες ενός ∆ήµου
ή µιας Κοινότητας εντός των διοικητικών τους ορίων, (άρθρο 4 Ν.3155/1955). Επίσης σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του Π.∆. 25/28.11.1929 Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και
συντηρήσεως οδών κειµένων διατάξεων: «1. ∆ηµοτικοί ή κοινοτικοί οδοί εισίν αι ενοϋσαι χωρία
του αυτού δήµου ή κοινότητος προς άλληλα ή προς χωρία οµόρων δήµων ή κοινοτήτων ή προς
εθνικάς ή επαρχιακάς οδούς. 2. Αι οδοί αι άγουσαι από χωρίων προς κτηµατικάς αυτών
περιφερείας εισίν οδοί αγροτικοί».
2. Εξάλλου στο αρ. 75 παρ. 1 του ∆ΚΚ (ν. 3463/2006) ορίζεται ότι «οι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές
αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις...». Στην αρµοδιότητα των ∆ήµων
εµπίπτει σύµφωνα µε την παρ. γ4 του αρ. 75 Κ∆Κ «η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο καθορισµός
πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η αποµάκρυνσης
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και γενικότερα η λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών
επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία», επίσης κατά
τη παρ. γ 11 του ιδίου άρθρου «η µέριµνα και λήψη µέτρων για τη προστασία της ζωής και της
περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήµανσης των εργασιών που εκτελούνται στις
οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και
εργαλεία στις οδούς του δηµοτικού ή κοινοτικού δικτύου....», κατά δε τη παρ. γ13 στην
αρµοδιότητα των ∆ήµων ανήκει «η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση
στους κοινοχρήστους χώρους».
3. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 3 του Ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής και
συντηρήσεως Οδών» (ΦΕΚ Α'63) «Αι ∆ηµοτικοί και Κοινοτικοί Οδοί κατασκευάζονται,
ανακαινίζονται και συντηρούνται υπό των οικείων ∆ήµων και Κοινοτήτων...»
4. Ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
Α', 114), ορίζει στο άρθρο 75 ότι: «I. Οι δηµοτικές ... αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις
τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την
προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής
της τοπικής κοινωνίας. Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων ... αφορούν, κυρίως, τους τοµείς: α)
Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 1) ... 7) Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, συντήρηση
και διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας, όπως έργων οδοποιίας ...»
5. Σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Ο
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος µεριµνά για την καλή κατάσταση του
δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες
συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρµόδιου αντιδηµάρχου,
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σχετικό υπόµνηµα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν
αυτές»
6.

Στο άρθρο 9 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, ΦΕΚ Α' 57), υπό τον τίτλο
«Σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς", ορίζονται τα εξής : «1. Όταν εκτελούνται
στις οδούς εργασίες, τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις όλες οι πινακίδες σήµανσης που
απαιτούνται κατά περίπτωση (κινδύνου, ρυθµιστικές, πληροφορικές ), κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 10 του παρόντος Κώδικα. 2. Επιπλέον της κατά την προηγούµενη παράγραφο
σήµανσης, τα όρια των επί του οδοστρώµατος εκτελούµενων εργασιών ή οι χώροι εναπόθεσης
υλικών πρέπει να επισηµαίνονται µε την τοποθέτηση συνεχών ή διακεκοµµένων εµποδίων, τα
οποία να έχουν εναλλασσόµενες λωρίδες ερυθρού και λευκού χρώµατος. Κατά τη νύκτα δε, αν
τα εµπόδια δεν είναι αντανακλαστικά, µε φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία (…)και σταθερά
φώτα πρέπει να είναι χρώµατος ερυθρού, αν δε χρησιµοποιηθούν φώτα τα οποία
αναβοσβήνουν, πρέπει να έχουν χρώµα βαθύ κίτρινο (............).3. Τα µέσα σήµανσης των
προηγούµενων παραγράφων τοποθετούνται µε µέριµνα και ευθύνη των εργοληπτών ή των
εκτελούντων τις εργασίες, σε περίπτωση δε που οι εργασίες εκτελούνται απολογιστικά, από τον
επιβλέποντα το έργο. Οι φορείς που κατασκευάζουν τα διάφορα έργα στις οδούς ή αναθέτουν
την κατασκευή τους σε τρίτους υποχρεούνται να ελέγχουν την τοποθέτηση των µέσων
σήµανσης. 4. (.........). 5. Αυτός που παραλείπει την τοποθέτηση και συντήρηση των πιο πάνω
µέσων σήµανσης, ως και αυτός που τα τοποθετεί πληµµελώς, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι
(6) µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων ( 50.000 ) δραχµών». Στο δε
άρθρο 47 του αυτού Κώδικα, υπό τον τίτλο «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς»
ορίζονται τα εξής : «1. Αυτοί που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς
υποχρεούνται: α) Να εκτελούν το έργο και να εναποθέτουν τα υλικά και τα εργαλεία κατά τρόπο,
που να µην παρεµποδίζει την κυκλοφορία. Αν η παρεµπόδιση δεν µπορεί να αποφευχθεί
επιβάλλεται να επισηµαίνονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ι παρόντος Κώδικα, οι
χώροι εκτέλεσης του έργου και τα υλικά. β) Να περιφράσσουν τα ορύγµατα ή άλλους
επικίνδυνους για την κυκλοφορία χώρους των έργων και επισηµαίνουν αυτούς κατά τις
διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα 2 (...........) 3. Οποιαδήποτε τοµή ή εκσκαφή
οδοστρώµατος, ερείσµατος, πεζόδροµου ή πεζοδροµίου εθνικής, επαρχιακής, δηµοτικής ή
κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που εκτελείται από
επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισµό, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει µόνο
ύστερα από άδεια της αρµόδιας για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας, η οποία θεωρείται
πριν από την έναρξη των εργασιών από την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή. Στην άδεια αυτήν
ορίζεται ο χρόνος µέσα στον οποίο θα ενεργείται η πλήρης αποκατάσταση της φθοράς του
οδοστρώµατος από την επιχείρηση ή το πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου εκτελείται το
έργο. Οι αρµόδιες υπηρεσίες συντήρησης των οδών υποχρεούνται, µετά την παρέλευση της
προθεσµίας η οποία ορίζεται στην άδεια, να αποκαθιστούν τις γενόµενες φθορές και να
καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισµού, της επιχείρησης ή του προσώπου
που εκτελεί ή για λογαριασµό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη
των δηµοσίων εσόδων 4. (...........) 5 (...........). Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του
άρθρου αυτού ( δηλαδή τις διατάξεις των παρ. 1 και 3) (................), εφ' όσον από άλλη διάταξη
δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρις ενός ( 1 ) έτους».

Γ: ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Η Τεχνική Υπηρεσία θέτει τα ακόλουθα στοιχεία υπόψιν της Οικονοµικής Επιτροπής:

1. Από την αυτοψία που διενεργήθηκε 04-10-2019 επί της οδού Χωρέµη, διαπιστώθηκε ότι :
•

•

η οδός είναι στενή και αδιέξοδη, µε πλάτος περί τα 4 µέτρα, γεγονός που επιβάλει την
κίνηση µε ιδιαίτερα χαµηλή ταχύτητα,
η κεντρική µεγάλη λακκούβα του δρόµου που περιγράφεται στην υπ' αριθµ.24650/17-072019 αίτηση, πιθανότατα αναφέρεται στη λακκούβα που υφίσταται σχεδόν στο τέρµα της
αδιεξόδου οδού, αµέσως µετά το καπάκι από το φρεάτιο της ∆ΕΥΑΚ, και στην οποία είναι
τοποθετηµένο πλαστικό στηθαίο τύπου New Jersey (βλ. Συνηµµένες φωτογραφίες). ∆εν
εντοπίστηκαν οι πολλαπλές λακκούβες που περιγράφονται στο ∆ελτίο Οδικού Τροχαίου
Ατυχήµατος της Τροχαίας Κορίνθου, αλλά αντιθέτως εντοπίστηκε πριν την µεγάλη
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•

λακκούβα και το καπάκι του φρεατίου µια τοπική καθίζηση του οδοστρώµατος (βλ.
συνηµµένες φωτογραφίες),
Η όλη αστοχία του οδοστρώµατος προφανώς οφείλεται στην αστοχία του φρεατίου της
∆ΕΥΑΚ (πιθανή διαρροή του αγωγού ή του φρεατίου που προκαλεί σπηλαίωση),

2. από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία µας δεν υπάρχει µέχρι και τις 11-07-2019
(ηµεροµηνία όπου και συνέβη το ατύχηµα) έγγραφη ενηµέρωση από την Τροχαία Κορίνθου
ή άλλη αρµόδια Υπηρεσία σχετικά µε την ύπαρξη λακκουβών επί της οδού όπου συνέβη το
ατύχηµα.
3. To ∆ελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήµατος της Τροχαίας Κορίνθου σχετικά µε το ατύχηµα, το
οποίο επισυνάπτεται στην αίτηση της κας Βασιλικής Καλογεροπούλου (υπάρχει και σε
πρωτότυπη µορφή).
4. Το γεγονός ότι η αιτούσα δεν προσκόµισε:
− τιµολόγια για την επισκευή των υλικλών ζηµιών του οχήµατός της
− φωτοτυπία της άδειας οδήγησης της εν ισχύ
− φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος
− φωτοτυπία της ασφαλιστικής κάλυψης
− φωτογραφίες του οχήµατος µε τις βλάβες που περιγράφονται ότι προκλήθηκαν στην
αίτησή της
Με βάση όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, η Τεχνική Υπηρεσία επισηµαίνει ότι:
•
η συντήρηση της εν λόγω οδού αποτελεί αρµοδιότητα του ∆ήµου Κορινθίων
• η κεντρική λακκούβα που περιγράφεται στην υπ'αριθµ. 24650/17-07-2019 αίτηση υπήρχε
κατά την ηµέρα της αυτοψίας.
• Από το ∆ελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήµατος της Τροχαίας Κορίνθου σχετικά µε το
ατύχηµα, η Βασιλική Καλογεροπούλου υπέδειξε στην Τροχαία που µετέβη στη οδό
Χωρέµη, τις φθορές στο αυτοκίνητό της, οι οποίες σύµφωνα µε την ίδια είναι συνέπεια της
λακκούβας επί του οδοστρώµατος. ∆ηλαδή από το έγγραφο της Τροχαίας δεν
αποδεικνύονται οι συνθήκες πρόκλησης της ζηµιάς, ούτε η έκταση της ζηµιάς και δεν
υπάρχει ο αιτιώδης σύνδεσµος, η ύπαρξη του οποίου προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο,
µεταξύ της πράξης ή παράλειψης και της επελθούσης ζηµιάς, υπό την έννοια ότι η
φερόµενη ως ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων
µπορεί να επιφέρει το ζηµιογόνο αποτέλεσµα.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονοµική Επιτροπή να µην κάνει δεκτό το
υπ' αριθµ. 24650/17-07-2019 Αίτηµα της κ.Καλογεροπούλου Βασιλικής περί αποζηµίωσης ζηµιάς
οχήµατος, λόγω φερόµενης πτώσης σε λακκούβα στο οδόστρωµα και να µην προχωρήσει σε
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην
σχετική εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του
Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του
∆ήµου και τα συνηµµένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει,
καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΔΑ: 6Ζ06ΩΛ7-ΑΑΨ

∆εν κάνει δεκτό το υπ' αριθµ. 24650/17-07-2019 Αίτηµα της κ.Καλογεροπούλου Βασιλικής
εξώδικου συµβιβασµού - εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, περί αποζηµίωσης ζηµιάς οχήµατος,
λόγω φερόµενης πτώσης σε λακκούβα στο οδόστρωµα στην οδό Χωρέµη, για τους λόγους που
ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην σχετική εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο
ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 42/523/2019.

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος,

15-01-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

