
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 5/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τέταρτη (4) του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 5/31.3.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία Σαράντη, η οποία 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Ζιούπου  Άννα 

4 Βορδός Χρήστος 18 Ματθαίου Αθανάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20   

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Δημητριάδης Χρήστος 24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος    

14 Γκλάβας  Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Σιδέρης Νικόλαος 

2 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Δέας Παύλος 

5 Κανταράς Αναστάσιος 

6 Ξάκης Ιωάννης 

7 Παπούλιος Ιωάννης 

8 Πάνος Ιωακείμ 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

Αριθμός θέματος : 4
ο 
 Αποδοχή ή μη πρότασης της οικογένειας Νικολάου Τσακνή 

για εξώδικο συμβιβασμό επί της από 30/3/2017 αιτήσεως 

τους και της από 29/7/2014                                                                 

ασκηθείσης σε βάρος του Δήμου Πολυγύρου αγωγής  

Αριθμός Απόφασης : 115  

  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 4
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος  τόνισε 

τα εξής: «Όπως γνωρίζετε εκ μέρους των Νικολάου Τσακνή του Χρήστου, Μαρίας Γρόντη του 
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Ιωάννη, Ιωάννη Τσακνή του Νικολάου, Αικατερίνης Τσακνή του Νικολάου και της 

Αικατερίνης Τσακνή του Κων/νου, με την ιδιότητα των συγγενών του θανόντος 19χρονου 

Χρήστου Τσακνή του Νικολάου που σκοτώθηκε κατά τους ισχυρισμούς τους από αμέλεια των 

οργάνων του Δήμου μας, ασκήθηκε σε βάρος του Δήμου Πολυγύρου ή από 26/7/2014 και με 

αριθ. Κατάθεσης ΑΓ4350/29-7-2014 αγωγή τους για αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης και 

συγκεκριμένα ζητούν να τους καταβληθεί στον πρώτο το ποσό των 200.000,00 €, στον δεύτερο 

το ποσό των 200.000,00 €, στον τρίτο το ποσό των 180.000,00€, στην τέταρτη το ποσό των 

180.000,00€ και στην Πέμπτη το ποσό των 50.000,00€, συνολικά δε το ποσό των 810.000,00€. 

Η παραπάνω αγωγή κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας στις 31-7-2014και από τότε τρέχουν και οι 

τόκοι για το ποσό που θα επιδικασθεί σε βάρος του Δήμου, ενώ μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η 

συζήτηση της αγωγής αυτής και η έκδοση οριστικής απόφασης. 

Ευρισκομένης της διαφοράς σε αυτό το στάδιο, οι ενάγοντες υπέβαλλαν στον Δήμο μας 

για την εξώδικη και συμβιβαστική επίλυση της όλης διαφοράς, την από 28/3/2017 και με αρ. 

πρωτ. 3559/30-3-2017 αίτησή τους, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής 

«Όπως γνωρίζετε, οι άνω πελάτες μου, στο εξής «αιτούντες», άσκησαν ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κατά του Δήμου Πολυγύρου, την από 

25-7-2014 και με αριθμ. καταχώρησης ΑΓ4350/29-7-2014 αγωγή τους για αποζημίωση, λόγω 

ψυχικής οδύνης, που υπέστησαν  από τον θάνατο του 19χρονου Χρήστου Τσακνή, υιού του 

1ου και της 2ης από τους αιτούντες, αδελφό του 3ου και της 4ης από αυτούς και εγγονού της 

5ης αιτούσας. Συγκεκριμένα ζητούν να τους καταβληθεί ως αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης 

τα παρακάτω ποσά: α)ο 1ος εξ αυτών, το ποσό των 200.000 ευρώ, β)η 2η εξ αυτών, το ποσό 

των 200.000 ευρώ, γ)ο 3ος εξ αυτών, το ποσό των 180.000 ευρώ, δ)η 4η εξ αυτών, το ποσό των 

180.000 ευρώ και ε)η 5η εξ αυτών, το ποσό των 50.000 ευρώ. Η αγωγή αυτή εκκρεμεί ενώπιον 

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.  

Να σημειωθεί, ότι ήδη με την αριθμ. 355/2013 απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κείου 

Χαλκιδικής, καταδικάστηκαν για την ανθρωποκτονία από αμέλεια του Χρήστου Τσακνή, 

αρχικά, τρία αρμόδια όργανα του Δήμου Πολυγύρου, ήτοι δύο αντιδήμαρχοι και ο επιβλέπων 

μηχανικός, με το Σκεπτικό ότι κατά την εκσκαφή με εντολή του Δήμου Πολυγύρου, μιας 

τάφρου βάθους 2,5 μ. «δεν ελήφθησαν τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα» με αποτέλεσμα 

την πτώση εντός αυτής του Χρήστου Τσακνή και τον θανάσιμο τραυματισμό αυτού. Ενώ με 

την αριθμ. 2385/2015 απόφαση του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης καταδικάστηκε και 

σε δεύτερο βαθμό ο αντιδήμαρχος του Δήμου Πολυγύρου, Χρήστος Βορδός, αρμόδιος για την 

οργάνωση και επιστασία μεγάλων και μικρών έργων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 

μέχρι 31.12.2009, ως αποκλειστικά υπαίτιος για την ανθρωποκτονία από αμέλεια του Χρήστου 

Τσακνή.  

Στο σημείο αυτό ευρισκομένης της διαφοράς και κατόπιν σχετικών συζητήσεων με τον 

άνω αντιδήμαρχο και τον Δήμαρχο του Δήμου Πολυγύρου με σκοπό την συμβιβαστική επίλυση 

της διαφοράς, λαμβανομένης αφενός υπόψη της ψυχικής ταλαιπωρίας των αιτούντων από τον 

θάνατο του 19χρονου Χρήστου Τσακνή, και αφετέρου προς οικονομία χρόνου και δαπάνης, 

ήτοι προς αποφυγή περαιτέρω έριδων και δικαστικών διενέξεων, οι αιτούντες αποδέχονται να 

περιορίσουν τις απαιτήσεις τους απέναντι σας, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες. 

Ειδικότερα: Οι αιτούντες, αποδέχονται να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους στα 

παρακάτω ποσά, που θα τους καταβληθούν σε δόσεις οι οποίες θα καθορισθούν στη σχετική 

συμβολαιογραφική πράξη που θα υπογραφεί από τους διαδίκους ή τους εκπροσώπους αυτών. 

Έτσι οι 1ος και 2η από τους αιτούντες, γονείς του θανόντος Χρήστου Τσακνή, αποδέχονται 

όπως εισπράξουν συμβιβαστικά το ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ ο καθένας 

από αυτούς. Οι 3ος και 4η από τους αιτούντες, αδέλφια του θανόντος Χρήστου Τσακνή, 

αποδέχονται όπως εισπράξουν συμβιβαστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ο 

καθένας από αυτούς. Η δε 5η από τους αιτούντες, γιαγιά του Χρήστου Τσακνή, αποδέχεται 

όπως εισπράξει συμβιβαστικά το ποσό των δέκα (10.000) ευρώ. Ενώ πλέον των ανωτέρω 
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ποσών, αποδέχονται όπως εισπράξουν για το σύνολο των δικαστικών δαπανών τους, στα 

ποινικά και διοικητικά δικαστήρια, συμβιβαστικά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

Ο άνω περιορισμός των αγωγικών αξιώσεων και αιτημάτων των αιτούντων, τελεί υπό 

την αίρεση της καταβολής των ανωτέρω ποσών εντός της προθεσμίας που θα συμφωνηθεί. 

Διαφορετικά, ρητά επιφυλάσσονται οι αιτούντες, να επιδιώξουν την καταβολή ολόκληρων των 

αιτουμένων με την προαναφερομένη αγωγή τους ποσών, πλέον νομίμων τόκων και εξόδων και 

να διεκδικήσουν το σύνολο των αξιώσεών τους, όπως αυτές αναφέρονται στην από 25-7-2014 

και με αριθμ. καταχώρησης ΑΓ4350/29-7-2014 αγωγή τους, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση 

που διατηρούν εναντίον του Δήμου Πολυγύρου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση τους. 

Τέλος οι αιτούντες δηλώνουν, ότι εφόσον τηρηθούν τα παραπάνω, δηλαδή η πλήρης 

καταβολή των ανωτέρω ποσών, όπως περιορίστηκαν, εντός της προθεσμίας που θα 

συμφωνηθεί, δεν θα έχουν, ούτε θα διατηρούν άλλη αξίωση, παρούσα ή μέλλουσα, άμεση ή 

έμμεση, θετική ή αποθετική από τον Δήμο Πολυγύρου, καθώς και από τα αρμόδια όργανα 

αυτού, θα παραιτηθούν δε από το δικόγραφο καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα τους κατά του 

Δήμου Πολυγύρου ή των οργάνων αυτού, καθώς και από οποιαδήποτε τυχόν άλλη αξίωση, 

διοικητική ή ποινική,  που απορρέει από το άνω θανατηφόρο ατύχημα.» 

Σύμφωνα με τα τελευταία στατικά στοιχεία που αντλήσαμε από την νομολογία των 

Διοικητικών Δικαστικών και λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του θανόντος (19 ετών), την όλη 

οικονομική κατάσταση της οικογένειας και του Δήμου, σε συνδυασμό και με την τελεσίδικη 

ήδη απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου και τον χρόνο επίδοσης της αγωγής, είναι σίγουρο ότι 

ο Δήμος μας θα επιβαρυνθεί με πολύ μεγαλύτερα ποσά από αυτά που προτείνονται με τον 

συμβιβασμό και γι’ αυτό θεωρώ ότι η πλέον συμφέρουσα λύση για εμάς (Δήμος μας), είναι να 

υπάρξει μία εξώδικη συμβιβαστική λύση και να καταβληθεί στον καθένα από τους αιτούντες 

το ποσό των 60.000,00 €, 60.000,00 €, 35.000,00 €, 35.000,00€ και 10.000,00€, πλέον 

δικαστικής δαπάνης 10.000,00€, δηλαδή συνολικά το ποσό των 210.000,00€ σε έξι (6) δόσεις 

μηνιαίες, της πρώτης που θα ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € καταβαλλομένης εντός 

μηνός και τις υπόλοιπες κατά το επόμενο χρονικό διάστημα των υπολειπόμενων  5 μηνών. 

Χαρακτηριστικά και για να εκλείψει κάθε αμφιβολία για το γεγονός ότι είναι επωφελής 

για τον Δήμο μας ένας τέτοιος συμβιβασμός, σας καταθέτω και την με αρ. 1183/07 απόφαση 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και για παρεμφερή ηλικιακά και με τους ίδιους 

σχεδόν συγγενείς περίπτωση θανάτου  ενός 18χρονου από ιατρική αμέλεια με την οποία και 

υποχρεώνεται το ελληνικό δημόσιο να καταβάλει το ποσό των 450.000,00€ (βλ. με αρ. 1183/07 

απόφαση τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης) και το οποίο σήμερα με τους 

τόκους υπερβαίνει το ποσό των 600.000,00€ (Βλ. και ΣτΕ 3329/017, 1405/013,2986/009) 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών του και 

αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και όλα τα παραπάνω έγγραφα, την εισήγηση του 

Δικηγόρου του Δήμου που έχει την γνώμη ότι θα πρέπει να αποφανθούν τα Δικαστήρια, χωρίς 

να δεσμεύεται αν θα επιδικασθούν μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά και λαμβάνοντας υπόψη τις 

διατάξεις των άρθρων 65 και 72  του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1) Αποδέχεται την εισήγηση του Δημάρχου και εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό για την 

οριστική και αμετάκλητη κατάργηση  της δίκης που ανοίχθηκε με την από 29/07/2017και με 

αριθ. Κατάθεσης ΑΓ4350/014 αγωγή των αιτούντων που εκκρεμεί για συζήτηση ενώπιον του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και με τους παρακάτω όρους και 

συμφωνίες 

α) Με την καταβολή στον καθένα από τους Νικόλαο Τσακνή του Χρήστου και Μαρία Γρόντη 

του Ιωάννη σύζ. Νικολάου Τσακνή του ποσού των 60.000,00 €, στα αδέλφια του θανόντος 
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Ιωάννη Τσακνή του Νικολάου και Αικατερίνη Τσακνή του Νικολάου, στον καθένα το ποσό των 

35.000,00€ και στην Αικατερίνη Τσακνή του Κων/νου, το ποσό των 10.000,00 €, πλέον 

συνολικής δαπάνης 10.000,00 € και συνολικά θα  πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 

210.000,00 €. 

β) Θα πρέπει εφαρμοζομένων των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να υπογραφεί 

σχετικό πρακτικό κατάργησης της ανοιγείσης δίκης, ενώποιον του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 

Συμβολαιογράφου, παραιτουμένων των αιτούντων παντός δικαιώματος τους για την 

διεκδίκηση οποιουδήποτε  άλλου ποσού (κεφαλαίου, τόκων, δικαστικών δαπανών κ.λ.π.) σε 

βάρος του Δήμου και οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου σε σχέση με το ατύχημα 

και τον θάνατο του Χρήστου Τσακνή του Νικολάου. 

γ) Η καταβολή των παραπάνω  ποσών θα γίνει διαδοχικά και μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από 

την υπογραφή του σχετικού πρακτικού ή της Συμβολαιογραφικής πράξης για τον εξώδικο 

συμβιβασμό και την επικύρωση της παρούσης από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας 

– Θράκης (ελεγκτή νομιμότητας) κατά σειρά των αιτούντων και με τον όρο ότι το πρώτο ποσό 

των 60.000,00€ θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών και μέσα σε 

χρονικό διάστημα ενός μηνός στον κ. Νικόλαο Τσακνή του Χρήστου. 

Για την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ενεργειών και διαδικασιών, εξουσιοδοτούνται ο 

Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός, να ενεργήσουν και να υπογράψουν από 

κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, κάθε απαιτούμενο ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο και πρακτικό 

για την ολοκλήρωση του εξώδικου συμβιβασμού. 

Στην παραπάνω απόφαση απείχαν οι τέσσερις (4) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

μειοψηφίας κ. κ. Λαφαζάνης Βασίλειος, Τσινάς Αργύριος, Ζιούπου Άννα και Ματθαίου 

Αθανάσιος, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ιφιγένεια Κυριάκου και η αρχηγός της ελάσσονος 

μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού ψήφισαν ΛΕΥΚΟ 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 115/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 11-5-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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