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                                                           ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ           

                                               (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) 

Θέμα «Φυσικές καταστροφές - Επίλυση αστικών διαφορών με πολίτες- Ενεργοποίηση  της εξωδικαστι-

κής συμβιβαστικής επίλυσης, της  αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής»  

Ι. Η αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης  

 Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης 

δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών ή επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα 

νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προ-

βλημάτων, 

 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιδ) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» που τροπο-

ποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 4071/2012 και το άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 4447/2016, μετά την 

προϊσχύουσα διάταξη του άρθρου 103 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), προκύπτει 

ότι : στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής εντάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα  για την εξω-

δικαστική επίλυση οικονομικής φύσης διαφορών, συντρεχουσών των προϋποθέσεων του Α.Κ. 871, για 

τον συμβιβασμό και την κατάργηση δίκης. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο συμβιβασμός είναι αμφοτε-

ροβαρής σύμβαση, κατά κανόνα άτυπη, εκτός αν το αντικείμενο της αυτού πρέπει κατά το νόμο να πε-
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ριβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Με τον τρόπο αυτό, οι συμβαλλόμενοι διαλύουν  

την αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση.   

Αναγνωρίζεται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού,  υποχρέωση του Δήμου να αποζημιώσει 

τον πολίτη, σε περιπτώσεις αστικής ευθύνης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 1,2,3,5 & 6 του ν.2690/1999 ΚΔΔιαδ. Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη 

Διοίκηση οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημο-

σίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερο-

μένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον 

από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθε-

ση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμε-

νων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η 

υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει 

τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτη-

ση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του 

πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη, ημέρες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-

κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να 

ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εφόσον το επι-

βάλλουν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητών σ’ αυτήν. 

Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημέ-

νης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να 

γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: α)τους λόγυς της καθυστέρησης, β)τον υπάλληλο που έχει 

αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ)κάθε άλλη 

χρήσιμη πληροφορία. Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο 

απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της 

οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεση, καθώς και η επισήμανση ότι, σε πε-

ρίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 

άρθρου, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 7και 8 του άρθρου 

5 του ν. 1943/1991 όπως ισχύει. Οι προσθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν 

ισχύουν για αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, εφόσον υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη, 

καθώς και για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται εμφάνιση του ενδιαφερομένου ενώπιον συλλογικού 

οργάνου και η μη προσέλευσή του οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους.  

Με την περιοριστική διάταξη του άρθρου 71 παρ.1 περ. 1δ, του ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα, 

πρόγραμμα «Καλλικράτης» και τις διατάξεις της διοικητικής νομοθεσίας,  στην αρμοδιότητα της Οικο-

νομικής Επιτροπής, εμπίπτει η απόφαση για τον δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή 
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κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, και 

εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό.  

Σε όλες τις περιπτώσεις επίλυσης αστικών υποθέσεων που είναι δυνατός ο προσδιορισμός της χρημα-

τικής αξίας, της έννομης σχέσης, εν επιδικία ή όχι,  απαιτείται υποχρεωτικά, η γνωμοδότηση του δικη-

γόρου της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Αιτήματα για εξωδικαστικό συμβιβασμό που έχουν διαβιβαστεί σε υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης, από 

τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής,  για τα οποία δεν υποβλήθηκε  ειδική αιτιολογημένη εισήγη-

ση προς την τελευταία,  χωρίς να ενδιαφέρει  η  δικαιολογητική αιτία, της μη υποβολής εισήγησης, 

αρκεί μόνο η παράλειψη  της αρμόδιας υπηρεσίας που θα πρέπει να εισηγηθεί, προς την Οικονομική 

Επιτροπή, επειδή αποτρέπει και αναστέλλει τη λειτουργία για υποθέσεις που ανήκουν στην αποκλει-

στική αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» είναι απα-

ράδεκτη εμπίπτει δε, στις περιπτώσεις καταχρηστικής άσκησης της διοικητικής λειτουργίας του Ο.Τ.Α. 

υπέρ των πολιτών σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου και επιφέρει, λόγω παράλειψης, όλες τις έννομες 

συνέπειες κατά των υπευθύνων, σύμφωνα και με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης, πρέπει να ενημερωθούν για την εύρυθμη λειτουργία 

της διοίκησης. 

 

                                                              Ξάνθη, 15 Απριλίου 2017 

                                   Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

                                                               

 

                                                                       Ελένη Π. Αχτάρη  

 


