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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 31
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 06
ης

 Αυγούστου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης  599/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 28
ο
   

 Συμβιβασμός του Δήμου Ρόδου με τον Αλή – Χάϊδερ Εμίρογλου του Ιμπραήμ για την 

αποκατάσταση ζημιάς στο αυτοκίνητο του από αναδυόμενη μπάρα. ( Εισήγηση με α/α 1205/30-07-2021 

Νομική Υπηρεσία). 

Στη Ρόδο σήμερα Παρασκευή 06
η
 Αυγούστου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-

09-2019 (676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 

71 Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με 

αριθμ. πρωτ.: 2/37956/02-08-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 

163/33282/29-5-2020 του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-

3-2020 και 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω 

αποφάσεων. 

    Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι δέκα (10) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη 

απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

2.  Καρίκης Ευστράτιος  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος    

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος    

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα .  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  
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8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

9. Διακοσταματίου Σάββας   

10.  Παλαιολόγου Μιχαήλ   

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

(Δήλωσε την παρουσία του στην τακτική 

συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία των 

θεμάτων) 

 

 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
.… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση δια περιφοράς της 31

ης
 Οικονομικής 

Επιτροπής, την Παρασκευή, 06 Αυγούστου 2021, και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία των  θεμάτων για 

τους λόγους τους οποίους έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα.  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για όλα τα θέματα επί 

συνόλου τριάντα (30) και για την ύπαρξη τριών (03) κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, 

ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις για την εισήγηση με α/α 1205/30-07-2021 του νομικού συμβούλου κ. 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου της Νομικής Υπηρεσίας , της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η  οποία 

έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Συμβιβασμός του Δήμου Ρόδου με τον Αλή – Χάϊδερ Εμίρογλου του Ιμπραήμ για την  

αποκατάσταση ζημιάς στο αυτοκίνητο του από αναδυόμενη μπάρα. 

ΣΧΕΤ: 1. Οι με αριθμούς πρωτ. 2/43636/18-8-2019 και 2/47179/5-9-2019 αιτήσεις του. 

 2. Το με αριθμό πρωτ. 2/17340/9-4-2021 έγγραφο της Δνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων 

Δήμου Ρόδου. 

1. Κατά το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (π.δ.456/1984, Α' 164) «Για τις 

παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που 

τους έχει ανατεθεί, το Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά 

παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος...» και το άρθρο 106 αυτού ορίζει ότι: 

«Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων 

ή των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται 

στην υπηρεσία τους». Εξάλλου κατά το άρθρο 300 ΑΚ «Αν εκείνος που ζημιώθηκε συντέλεσε από δικό του 

πταίσμα στη ζημία ή την έκτασή της, το δικαστήριο μπορεί να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το 

ποσό της. Το ίδιο ισχύει και όταν εκείνος που ζημιώθηκε παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζημία ή 

δεν επέστησε την προσοχή του οφειλέτη στον κίνδυνο ασυνήθιστα μεγάλης ζημίας, τον οποίο ο οφειλέτης 

ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει. Η διάταξη ισχύει και για το πταίσμα των προσώπων για τα οποία 

ευθύνεται εκείνος που ζημιώθηκε». 

2. Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ευθύνη προς αποζημίωση γεννάται από την έκδοση μη 

νόμιμης εκτελεστής διοικητικής πράξης ή από τη μη νόμιμη παράλειψη έκδοσης εκτελεστής διοικητικής 

πράξης, αλλά και από μη νόμιμες υλικές ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου ή νπδδ, ή από παραλείψεις 

οφειλόμενων νόμιμων υλικών ενεργειών αυτών, εφόσον οι υλικές αυτές ενέργειες απορρέουν από την 

οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών αυτών προς εξυπηρέτηση των γενικότερου ενδιαφέροντος σκοπών 

που επιδιώκονται από το Δημόσιο ή το οικείο νπδδ, όχι δε και όταν συνάπτονται με την ιδιωτική διαχείριση 

του Δημοσίου ή οφείλονται σε προσωπικό πταίσμα οργάνου, που ενήργησε έξω από τον κύκλο των 

υπηρεσιακών αυτών καθηκόντων του (ΑΕΔ 3/2004, ΑΕΔ 5/1995, ΣτΕ 740/2001, ΣτΕ 3626/2001). Εξάλλου 

υπάρχει ευθύνη του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, όχι μόνο 

όταν με πράξη ή παράλειψη οργάνου των ΝΠΔΔ παραβιάζεται συγκεκριμένη διάταξη νόμου αλλά και όταν 

παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία και 

προσδιορίζονται από την κείμενη εν γένει νομοθεσία, τα διδάγματα της κοινής πείρας και της αρχής της 

καλής πίστης (ΣτΕ 877/2013 7μ., ΣτΕ 2796/2006 7μ, ΣτΕ 1055/2016 κ.α.).       

3. Επίσης για να στοιχειοθετηθεί ευθύνη του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προς 

αποζημίωση, απαιτείται παράνομη πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή παράλειψη υλικής ενέργειας 

οργάνων του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου κατά την άσκηση της ανατεθειμένης σε 

αυτά δημόσιας εξουσίας, επίκληση και απόδειξη συγκεκριμένης ζημίας, καθώς και αιτιώδης σύνδεσμος 
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μεταξύ της παράνομης πράξεως ή παραλείψεως ή υλικής ενέργειας ή παραλείψεως υλικής ενέργειας και της 

επελθούσας ζημίας (βλ. ΣτΕ 7/2016, ΣτΕ 1396/2014 7μ. σκ. 12, 2271/2013 7μ. σκ. 4, 3839/2012 7μ. σκ. 5, 

347/2012 σκ. 5 κ.ά.). Είναι δε παράνομη η σχετική εκτελεστή πράξη ή υλική ενέργεια (ή οι αντίστοιχες 

παραλείψεις) των οργάνων του Δημοσίου ή ορισμένου νπδδ, όταν με τη διοικητική αυτή πράξη ή υλική 

ενέργεια παραβιάζεται κανόνας δικαίου με τον οποίο προστατεύεται δικαίωμα ή συμφέρον του ζημιωθέντος 

(πρβλ. ΣτΕ 2171/2000, 3303/2001). Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζημίωσης είναι η 

επίκληση και απόδειξη συγκεκριμένης ζημίας (ΣτΕ 4913/1998) και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ 

της παράνομης πράξης ή παράλειψης και της προκληθείσης ζημίας (ΣΕ 289/1995). Αιτιώδης δε σύνδεσμος 

υπάρχει όταν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, η πράξη ή η παράλειψη είναι επαρκώς ικανή 

(πρόσφορη), κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων να επιφέρει τη ζημία (βλ. ΣτΕ7/2016, ΣτΕ 7/2016, ΣτΕ 

1184, 266/2013, 4100/2012 κ.ά.). Οι κατά το άρθρο αυτό προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση 

πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς (πρβ. ΣτΕ 7/1016, ΣτΕ 322/2009 7μ. κ.ά.) 

4. Η αποζημίωση περιλαμβάνει την αποκατάσταση της θετικής και της αποθετικής ζημίας του, 

ζημιωθέντος. Συνεπώς, στην εν λόγω αποζημίωση περιλαμβάνεται τόσο η αποκατάσταση της ζημίας την 

οποία υπέστη η υπάρχουσα πριν από την παράνομη πράξη ή παράλειψη των δημοσίων οργάνων περιουσία 

του ζημιωθέντος, όσο και η αποκατάσταση της ζημίας, την οποία υπέστη αυτός με τη στέρηση, εξαιτίας της 

παράνομης πράξεως ή παραλείψεως, παροχών τις οποίες με πιθανότητα, κατά τη συνήθη πορεία των 

πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις, θα αποκόμιζε, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η παράνομη αυτή πράξη ή 

παράλειψη. 

5. Εξάλλου, με τη με αριθ. 392/5-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ροδίων 

(ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩ1Ρ-323), η οποία κρίθηκε νόμιμη με τη με αριθμό πρωτ. 2835/31-8-2011 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε  ο Κανονισμός Ελέγχου της 

Κυκλοφορίας στη Μεσαιωνική Πόλη. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού «Χαρακτηρίζεται ως περιοχή 

ήπιας κυκλοφορίας ολόκληρη η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, εσωτερικά της οχύρωσης, πλην του δρόμου 

που συνδέει την πύλη Ελευθερίας με την πύλη Ταρσανά. Η Μ.Π. με δεδομένο το χαρακτηρισμό της ως 

προστατευμένο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αντιμετωπίζεται ως κλειστή απαγορευμένη - 

πεζοδρομημένη ζώνη για την κυκλοφορία οχημάτων (Ρ - 8), με τις εξαιρέσεις που προσδιορίζονται στην 

παρούσα κανονιστική απόφαση». Κατά το άρθρο 5 του Κανονισμού «Για τη διασφάλιση του 

πεζοδρομημένου χαρακτήρα της ΜΠ και τον αποτελεσματικό έλεγχο της και φύλαξη της από την 

ανεξέλεγκτη κυκλοφορία, τοποθετούνται σε όλες τις προσβάσιμες από οχήματα πύλες και είσοδοι, 

εγκαταστάσεις ρύθμισης της κυκλοφορίας με κινητά εμπόδια (βυθιζόμενες ηλεκτροκίνητες μπάρες), οι 

οποίες θα είναι υπό διαρκή παρακολούθηση από ειδικό κέντρο ελέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Φυλασσόμενες με κινητά εμπόδια είναι οι εξής πύλες και είσοδοι: Η είσοδος από την πλατεία Σύμης, η Πύλη 

Παναγιάς, η Πύλη Ακαντιάς, Η Πύλη Αγίου Ιωάννου (Κοσκινού), η Πύλη Αγίου Αθανασίου (Αγ. 

Φραγκίσκος) και η Πύλη Ντ΄ Αμπουάζ. Η λειτουργία του συστήματος με τα κινητά εμπόδια ακολουθεί τα 

ωράρια και τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από την παρούσα κανονιστική απόφαση. Αδρανοποιείται 

αυτόματα σε περιστάσεις εκτάκτων αναγκών. Στους χώρους όπου λειτουργούν τα κινητά εμπόδια, 

τοποθετούνται ειδικά προειδοποιητικά σήματα». Περαιτέρω κατά το άρθρο 9 του ίδιου Κανονισμού ορίζεται 

ότι: «Απαγορεύεται γενικά η είσοδος οχημάτων στη ΜΠ. Από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται : 1) οι 

μόνιμοι κάτοικοι της ΜΠ, οι οποίοι διαμένουν στη ζώνη κατοικίας, οι οποίοι δύνανται να εισέρχονται και να 

εξέρχονται από ΜΠ για όλο το εικοσιτετράωρο. Για τη ζώνη κατοικίας, η είσοδος και η έξοδος των 

κατοίκων επιτρέπεται από τις Πύλες Ακαντιάς, Αγ. Αθανασίου και Αγ. Ιωάννη και μόνο έξοδος από την 

Πύλη Παναγιάς…». 

6. Από τις διατάξεις του παραπάνω Κανονισμού σαφώς προκύπτει ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία 

οχημάτων εντός των τειχών της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου καθόλο το εικοσιτετράωρο, για τη 

διασφάλιση δε της απαγόρευσης αυτής και τον αποτελεσματικό έλεγχο ο Δήμος Ρόδου εγκατέστησε σε όλες 

τις προσβάσιμες από οχήματα πύλες και εισόδους, σύστημα ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων με 

κινητά εμπόδια, ήτοι βυθιζόμενες ηλεκτροκίνητες μπάρες, οι οποίες κατά τον Κανονισμό θα είναι υπό 

διαρκή παρακολούθηση από ειδικό κέντρο ελέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας. Φυλασσόμενη με τις 

βυθιζόμενες ηλεκτροκίνητες μπάρες είναι μεταξύ των άλλων και η Πύλη Ακαντιάς, από την οποία 

εισέρχονται και εξέρχονται οι μόνιμοι κάτοικοι της ζώνης κατοικίας της Μεσαιωνικής Πόλης, στους οποίους 

κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος και η κυκλοφορία σαυτήν, όπου αυτή επιτρέπεται. Η 

λειτουργία του συστήματος με τις βυθιζόμενες ηλεκτροκίνητες μπάρες ακολουθεί τα ωράρια και τις 

ρυθμίσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό. Με βάση επομένως τον Κανονισμό έπρεπε να υπάρχει 

συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας των βυθιζόμενων μπαρών για όλο το εικοσιτετράωρο σε όλες τις 

πύλες της Μεσαιωνικής Πόλης, όμως λόγω του ότι αυτό είναι ασύμφορο ορισμένες ώρες της ημέρας και 
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κυρίως το πρωί ορισμένες πύλες δεν έχουν φύλαξη, όπως με πληροφόρησαν από τη Δνση Μεσαιωνικής 

Πόλης, στην περίπτωση δε αυτή η μπάρα είναι βυθισμένη, εξακολουθεί όμως να υφίσταται και στην 

περίπτωση αυτή η απαγόρευση της κυκλοφορίας εντός της Μεσαιωνικής Πόλης, εκτός των επιτρεπόμενων 

από τον Κανονισμό εξαιρέσεων.  

7. Από τα παραπάνω επίσης προκύπτει ότι ο Δήμος Ρόδου είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί 

συνεχώς το σύστημα φύλαξης της Μεσαιωνικής Πόλης ούτως ώστε οι βυθιζόμενες μπάρες να αναδύονται 

και να καταδύονται όταν δοθεί η σχετική εντολή είτε από τον έλεγχο είτε από το τηλεκοντρόλ, που 

χορηγείται σε όσους δικαιούνται, ή όπως έχουν προγραμματιστεί, ούτως ώστε σε περίπτωση βλάβης να 

επεμβαίνουν οι υπεύθυνοι αμέσως για να αποφεύγονται οι ζημιές που θα προκαλέσει η μπάρα στα 

αυτοκίνητα αν αναδυθεί ενώ δεν έπρεπε να αναδυθεί, οφείλει επίσης να φροντίζει για τον έλεγχο και της 

συντήρησης του όλου συστήματος ούτως ώστε αυτό να λειτουργεί ομαλά και να αποφεύγονται οποιαδήποτε 

ατυχήματα. Επομένως, ύστερα από όσα προαναφέρθηκαν, η οποιαδήποτε παράλειψη οφειλόμενης 

ειδικότερα ενέργειας των υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου σε σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις των 

οργάνων του για συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και συντήρηση του συστήματος φύλαξης της Μεσαιωνικής 

Πόλης, ως αναγόμενη σε άσκηση εξουσίας, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, συνιστά παρανομία 

του Δήμου και δημιουργεί νόμιμο λόγο ευθύνης προς αποζημίωση αυτών που ζημιώθηκαν με βάση τα άρθρα 

105 - 106 του Εισ. ΝΑΚ. και μάλιστα χωρίς να απαιτείται να αποδειχθεί και υπαιτιότητα των αρμοδίων 

υπαλλήλων του Δήμου, ενόψει της καθιερούμενης αντικειμενικής ευθύνης αυτού (Α.Π. 1721/1980, ΕλΣυν 

Κλιμάκιο Ζ΄ πράξη 173/2013).  

8. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με 

αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση 

εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο συμβιβασμός αποτελεί 

αμφοτεροβαρή σύμβαση, η οποία αν μεν γίνεται στα πλαίσια εκκρεμούς δίκης υπό τους όρους του άρθρου 

293 του ΚΠολΔ επιφέρει, αυτοδικαίως, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, ενώ αν έγινε εκτός εκκρεμούς δίκης 

(εξώδικος) κρίνεται ως προς το κύρος του κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (παρ. 2 άρθρου 293 

ΚΠολΔ). Με την σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις έριδα ή 

αβεβαιότητα αυτών ως προς ορισμένη έννομη σχέση (ΑΠ 234/2018), με αβέβαιη δε σχέση εξομοιώνεται και 

η επισφαλής απαίτηση (ΑΠ 248/2019, ΑΠ 1456/2018, ΑΠ 1483/2018). Βασική προϋπόθεση για τη 

συγκρότηση του συμβιβασμού είναι η αμοιβαία υποχώρηση των μερών. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν 

λαμβάνεται με τη στενή τεχνική έννοια του όρου, αλλά υπό ευρεία έννοια των εν γένει συναλλαγών. Έριδα, 

κατά την έννοια του νόμου, υπάρχει όταν ο ένας ή και οι δύο συμβαλλόμενοι αμφισβητούν την ύπαρξη 

απαίτησης του άλλου, έστω και αν η βασιμότητα αυτής είναι βέβαιη, η δε αμφισβήτηση μπορεί να οφείλεται 

και σε απλή κακοβουλία. Αμοιβαίες υποχωρήσεις αποτελούν κάθε είδους αμοιβαίες θυσίες, όπως όταν 

συμφωνείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει το χρέος του τμηματικά, με δόσεις, σε μεταγενέστερο χρόνο, 

αναγνωρίζεται όμως συγχρόνως ότι οφείλει τόκους τόκων, τους οποίους αυτός αμφισβητεί (ΑΠ 586/2017). 

Δεν είναι απαραίτητο έτσι να αφορά η παραίτηση ή υποχώρηση ένα μέρος της εκκρεμούς σχέσης. Αρκεί ότι 

ο διάδικος ή το ένα συμβαλλόμενο μέρος προβαίνει σε μία θυσία, γιατί σε αντίστοιχη θυσία προβαίνει και το 

άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η υποχρέωση στην οποία προβαίνει το ένα μέρος δεν είναι απαραίτητο να είναι 

ισάξια προς την υποχώρηση του άλλου μέρους (ΑΠ 138/2014). Για τη σύναψη της σύμβασης του 

συμβιβασμού απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις έριδα ή 

αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της πρότασης από το άλλου μέρος (ΟλΑΠ 578/1980, ΑΠ 

1416/2008). Για την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί να συνάγεται η βούληση των μερών για την επιδίωξή 

του από το περιεχόμενο της σύμβασης, χωρίς να είναι αναγκαία η πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου 

(ΑΠ 1416/2008).  

9. Εξάλλου το ζήτημα της ενίσχυσης του εξώδικου συμβιβασμού επανέρχεται εντονότερα, μετά από την 

θεσμοθέτηση της διαμεσολάβησης, ως επίσημου τρόπου επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, γιαυτό και 

απασχόλησε το Συνήγορο του Πολίτη μετά από σχετικές καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές 

κυρίως από πτώση δένδρων και δεν αποζημιώνονταν από τους Δήμους. Στην Ειδική Έκθεσή του για την 

αστική ευθύνη των ΟΤΑ που εκπόνησε το 2004, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η εξώθηση των πολιτών στη 

δικαιοσύνη δεν ανταποκρίνεται στο νομοθετικό πλαίσιο και υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον. Επιπλέον, 

επιβαρύνει τους ήδη κορεσμένους δικονομικούς μηχανισμούς, ενώ προσαυξάνει την τελική δαπάνη των 

δήμων και δημιουργεί αποξένωση με τους δημότες. Με αυτήν την Ειδική Έκθεση και τις έκτοτε 

αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του, ο Συνήγορος συνέβαλε στη μεταστροφή της νομολογίας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, το οποίο, με τη με αριθμό 114/2009 Πράξη του VII Τμήματος, ήρε τις αντιρρήσεις του κατά του 

εξώδικου συμβιβασμού για την κάλυψη ζημίας από παράλειψη οφειλομένης υλικής ενέργειας των δήμων 

που είχε προβάλει στο παρελθόν κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των ΟΤΑ. Ο Συνήγορος, με 
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έγγραφό του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, επανήλθε στο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι η ελληνική έννομη 

τάξη, υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών δεδομένων,  δεν έχει πια την πολυτέλεια να αγνοεί τα νέα 

δεδομένα του κοινοτικού κεκτημένου και την υποχρέωση προώθησης εναλλακτικών μορφών επίλυσης των 

διαφορών. Επιπλέον, τόνισε ότι η άρνηση των ΟΤΑ να προβαίνουν στη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού 

συνιστά μορφή κακοδιοίκησης. Το Υπουργείο Εσωτερικών με το με αριθμό πρωτ. 45351/12-11-2013 

έγγραφό του επισφράγισε την άρση των δικών του επιφυλάξεων και κάλεσε τους δήμους να αξιοποιήσουν τη 

δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης στις περιπτώσεις διαφορών αντικειμενικής ευθύνης μεταξύ δήμων και 

τρίτων. 

10. Με την Ειδική Έκθεση ο Συνήγορος του Πολίτη είχε προτείνει τον εξώδικο συμβιβασμό ως τρόπος 

επίλυσης των διοικητικών διαφορών που αφορούν σε καταβολή αποζημιώσεων λόγω ζημιών για τις οποίες 

ευθύνονται οι δήμοι κατά τα άρθρα 105-106 του ΕισΝΑΚ, προκειμένου να αποφευχθεί η μεγάλη χρονική 

καθυστέρηση και το κόστος που συνεπάγεται η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, υπό τον όρο να 

καλύπτεται η θετική μόνο ζημία των πολιτών, εν αντιθέσει με την καταβολή πλήρους αποζημίωσης που 

επιδικάζουν τα δικαστήρια. 

11. Τέλος κατά το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιβ΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  3 παρ. 

1 του ν. 4623/2019 «1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, 

ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :α).., ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 

έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 

ευρώ, 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». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι η 

Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει τη σύναψη συμβιβασμού για απαιτήσεις κατά 

του Δήμου που δεν αφορούν μισθούς, επιδόματα, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, έξοδα κίνησης και 

γενικά μισθολογικές παροχές οποιασδήποτε μορφής, εφόσον η απαίτηση δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και μάλιστα χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση δικηγόρου.  

12. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 2514/9/831/15-8-2019 δελτίο 

οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου και το με αριθμό πρωτ. 17340/9-

4-2021 έγγραφο της Δνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου, που σας επισυνάπτω, ο 

Αλή – Χαϊδέρ Εμίρογλου του Ιμπραήμ, μόνιμος κάτοικος της Μεσαιωνικής Πόλης, οδός Πραξιτέλους αρ. 

18, στις 15-8-2019 και ώρα 20.10 οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΝ 8697 ΙΧΕ αυτοκίνητό του, 

μάρκας NISSAN, έφτασε στην πύλη Ακαντιάς για να εξέλθει της Μεσαιωνικής Πόλης, λόγω δε του ότι στην 

πόλη αυτή υπήρχε σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου με βυθιζόμενες και αναδυόμενες μπάρες, οι οποίες 

ήταν σηκωμένες, σταμάτησε το αυτοκίνητό του πριν από την ανεβασμένη μπάρα και στη συνέχεια μέσω του 

τηλεχειριστηρίου, που ήταν εφοδιασμένος, έδωσε εντολή και άρχισε να βυθίζεται αυτή, οπότε ξεκίνησε το 

αυτοκίνητό του για να εξέλθη από την πύλη, όμως εντελώς ξαφνικά η μπάρα άρχισε να ανεβαίνει μετά από 

τρία δευτερόλεπτα μόλις είχε φθάσει κοντά της το αυτοκίνητο, χωρίς να το αντιληφθεί ο οδηγός του, με 

αποτέλεσμα να προκαλέσει σαυτό ζημιές στο κάτω και μπροστινό μέρος του. 

13. Το γεγονός επιβεβαιώνεται και από το παραπάνω έγγραφο της Δνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων του Δήμου Ρόδου προς τη Νομική Υπηρεσία, που στάλθηκε σε απάντηση της με αριθμό πρωτ. 

2/47179/5-9-2019 του Αλή – Χαϊδέρ Εμίρογλου, που σας επισυνάπτω, μετά από εξέταση του σχετικού video 

που διαθέτει και που κατέγραψε το γεγονός, στο οποίο αναφέρεται ότι «Η βυθιζόμενη μπάρα κατέβηκε μετά 

από εντολή του οδηγού μέσω του τηλεχειριστηρίου, αλλά για ανεξήγητο σε εμάς λόγο, άρχιζε να 

ξανανεβαίνει μετά από τρία (3) δευτερόλεπτα και αφού είχε πλησιάσει αρκετά το όχημα ώστε να μη γίνει 

αντιληπτή, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Η ίδια μπάρα λίγα λεπτά 

νωρίτερα είχε δουλέψει κανονικά, χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Με βάση τα παραπάνω, 

θεωρούμε ότι το ατύχημα προκλήθηκε από προσωρινή αστοχία του συστήματος ελέγχου πυλών και σας 

αποστέλλουμε τη συνημμένη αίτηση με τα επισυναπτόμενά της, για να προχωρήσετε στις κατά το νόμο 

περαιτέρω ενέργειες.» 

14. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ατύχημα προκλήθηκε από προσωρινή αστοχία του συστήματος 

ελέγχου πυλών, όπως αναφέρεται στο παραπάνω έγγραφο της Δνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, 

προφανώς λόγω παράλειψη ελέγχου της σωστής λειτουργίας του συστήματος και συντήρησης αυτού, δεν 

οφείλεται δε προφανώς σε υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του οδηγού του αυτοκινήτου. Επομένως ο Δήμος 

Ρόδου, ο οποίος εγκατέστησε το σύστημα ελέγχου πυλών και ήταν υπεύθυνος για τη συντήρηση και σωστή 
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λειτουργία του υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί το αυτοκίνητο του Αλή – Χαϊδέρ 

Εμίρογλου του Ιμπραήμ, σύμφωνα με όσα αναφέρω παραπάνω, στην κυριότητα του οποίου ανήκει, όπως 

αποδεικνλυεται από τη με αριθμό 5.211.000/29-5-2019 άδεια κυκλοφορίας της Δνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Ρόδου, που σας επισυνάπτω.  

15. Εξαιτίας της πρόσκρουσης της βυθιζόμενης μπάρας στο αυτοκίνητο του Αλή – Χαϊδέρ Εμίρογλου του 

Ιμπραήμ αυτό υπέστη φθορές στο κάτω και εμπρός μέρος του και συγκεκριμένα στο ψυγείο, στη φτερωτή, 

στον προφυλακτήρα, στην εμπρός μετώπη και στην τραβέρσα και σασί εμπρός, όλα δε αυτά έχρηζαν 

αντικατάστασης, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που σας επισυνάπτω. 

16. Για την αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου του ο Αλή – Χαϊδέρ Εμίρογλου του Ιμπραήμ 

κατέβαλε, με βάση τις παρακάτω αποδείξεις αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών που σας επισυνάπτω : 1) 

για αγορά ψυγείου και παραφλού του συμπυκνωτή το ποσό των 135,00 ευρώ με ΦΠΑ στον Εμμανουήλ 

Θεοδωράκη, για το οποίο αυτός εξέδωσε τη με αριθμό 89158/20-8-2019 απόδειξη λιανικής πώλησης, 2) για 

την αντικατάσταση του ψυγείου το ποσό των 70,00 ευρώ με ΦΠΑ στην ομόρρυθμη εταιρεία με την 

επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΙΧ. & ΔΗΜ. ΚΑΚΑΚΙΟΥ ΟΕ», για το οποίο αυτή εξέδωσε τη με αριθμό 96/29-8-2019 

απόδειξη, 3) για την αγορά και αντικατάσταση της φτερωτής το ποσό των 231,97 με ΦΠΑ, στην εταιρεία 

περιορισμένη ευθύνης με την επωνυμία «ΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΥΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ», για το οποίο αυτή 

εξέδωσε τη με αριθμό 903/27-8-2019 απόδειξη γιανικής πώλησης, 4) για την αντικατάσταση του εμπρός 

προφυλακτήρα το ποσό των 70,00 ευρώ με ΦΠΑ στο Χαστά Αθανάσιο του Αντωνίου, για το οποίο αυτός 

εξέδωσε τη με αριθμό 84/20-8-2019 απόδειξη και 5) για την αλλαγή, βαφή του εμπρός προφυλακτήρα, 

ξήλωμα, επισκευή, βαφή της εμπρός μετώπης, τραβέρσας σασί εμπρός, για πρεσάρισμα επαναφορά εμπρός 

μέρος του αυτοκινήτου, το ποσό των 458,80 ευρώ με ΦΠΑ στον Μουτζιού Ζαδέ Μεμέτ, για το οποίο αυτός 

εξέδωσε τη με αριθμό 2/26-8-2019 απόδειξη. Έτσι ο Αλή – Χαϊδέρ Εμίρογλου του Ιμπραήμ δαπάνησε 

συνολικά για την αποκατάσταση των ζημιών στο αυτοκίνητό του το ποσό των 965,77 ευρώ με ΦΠΑ (135,00 

+ 70,00 + 231,97 + 70,00 + 458,80).  

17. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τη ζημιά που έχει υποστεί το αυτοκίνητο του Αλή – Χαϊδέρ 

Εμίρογλου του Ιμπραήμ ευθύνεται ο Δήμος Ρόδου, καθόσον υπήρξε προσωρινή αστοχία του συστήματος 

ελέγχου πυλών, αυτό όμως δεν το γνώριζε προφανώς ο Γεώργιος Δανάς ούτε και μπορούσε να το προβλέψει 

και όταν άρχισε να αναδύεται η μπάρα αυτός δεν μπόρεσε να το αντιληφθεί για να σταματήσει το αυτοκίνητό 

του έγκαιρα. 

18. Ενόψει επομένως των παραπάνω, που προκύπτουν από έγγραφα που σας επισυνάπτω, για τη διάλυση 

της έριδας που υπάρχει για το αν υπάρχει ευθύνη ή όχι των οργάνων του Δήμου Ρόδου ούτως ώστε να μην 

ασκηθεί αγωγή εναντίον του με επιβάρυνση δικαστικών εξόδων, τόκων και αποζημίωση για ηθική βλάβη 

αλλά και αποφυγής περαιτέρω ταλαιπωρίας του πολίτη, λόγω της πολύχρονης διάρκειας της διοικητικής 

δίκης, μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιδ΄ του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ο Δήμος Ρόδου να 

συμβιβαστεί με τον Αλή – Χαϊδέρ Εμίρογλου του Ιμπραήμ, με την καταβολή αυτόν του ποσού των 965,77 

ευρώ.  

 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 1205/30-07-2021 του νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου 

Νομικής Υπηρεσίας, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 31
ης

 τακτικής δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

Α. Να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με τον Αλή – Χάϊδερ Εμίρογλου του Ιμπραήμ για την αποκατάσταση της 

ζημιάς στο αυτοκίνητο του με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΝ 8697 ΙΧΕ, μάρκας NISSAN, που υπέστη από 

αναδυόμενη μπάρα στις 15-8-2019 και ώρα 20.10 κατά την έξοδό του από τη Μεσαιωνική Πόλης της Ρόδου 

από την πύλη Ακαντιάς, με την καταβολή σε αυτόν μόνο του ποσού των εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και 

εβδομήντα επτά λεπτών (965,77), ο οποίος και θα παραιτηθεί από οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωσή του 

και από την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου μέσου εναντίον του Δήμου Ρόδου από την αιτία που 

αναφέρεται στην εισήγηση. 

Β. Εξουσιοδοτείται ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτριος Σαλαμαστράκης να 

υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου με το Αλή – Χάϊδερ Εμίρογλου του Ιμπραήμ τη σύμβαση 

συμβιβασμού με όποιους επιπλέον όρους κρίνει σκόπιμους για τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 599 /2021  

 

 

  

 

 

 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

        Διακοσταματίου Σάββας 

        Παλαιολόγου Μιχαήλ 

  

                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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