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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 21/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 126/2020
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε ή κε εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ
ηνπ Γήκνπ θαη ηεο θ. Υξπζνχιαο Γξπκνχξα γηα
ζξαχζε θξπζηάιινπ ζε φρεκα ηδηνθηεζίαο ηεο
απφ εξγαζίεο ζπλεξγείνπ πξαζίλνπ ηνπ
Γήκνπ».
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 17 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ.
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 12384/22/12-6-2020 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Γξεηδειηάο Παληειήο 5) Σνκπνχινγινπ
Θσλζηαληίλνο 6) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 7) εξεηάθεο Ληθφιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Παπαθψζηα Αλζή θαη 2) Κπεξδέζεο ππξίδσλ, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη
λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ. Αληί
ηεο πξψηεο παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ.
3852/10, φπσο ηζρχεη, ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο
Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία» θ. Γξακκέλνο
ππξίδσλ.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ην αξηζ. πξση. 11708/5-6-2020 Δλεκεξσηηθφ εκείσκα-Γλψκε ηνπ
Λνκ. πκβνχινπ ηνπ Γήκνπ θ. Υ.Υήηνπ-Θηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ:

ΔΛΖΚΔΡΧΣΗΘΟ ΖΚΔΗΧΚΑ – ΙΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΑ ΑΠΟΕΖΚΗΧΖ Ή ΚΖ
ΣΖ θ. ΓΡΤΚΟΤΡΑ ΥΡΤΟΤΙΑ

ΥΔΣ.:

1) Ζ ππ’ αξηζ. πξση. 5442/3-3-2020 αίηεζε ηεο θ. Γξπκνχξα Υξπζνχιαο
2) Σν ππ’ αξηζ. πξση. 6356/10-3-2020 έγγξαθν ηεο Λνκηθήο Τπεξεζίαο
3) Σν ππ’ αξηζ. πξση. 6189/9-3-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ππ’ αξηζ. πξση.: α) 6356/10-3-2020 έγγξαθν ηεο
Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη β) 6189/9-3-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ
θαζώο επίζεο θαη ηεο ππ’ αξηζ. πξωη. 5442/3-3-2020 αίηεζε ηεο θ.
Γξπκνύξα Υξπζνύιαο, ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
αλσηέξσ εγγξάθσλ θαη ησλ επηζπλαπηνκέλσλ ζρεηηθψλ, παξαθαιείηαη λα αρζεί ζε
απφθαζε γηα απνδεκίσζε ή κε ηεο θ. Γξπκνχξα Υξπζνχιαο, πνζνχ 93,32 €.
Απφ ην ππ’ αξηζ. 6189/9-3-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ πξνθχπηεη φηη ηελ
Σεηάξηε 26 Φεβξνπαξίνπ 2020 έλα ζπλεξγείν πξαζίλνπ ηεο Γλζεο Πεξηβάιινληνο
θαη Πξαζίλνπ εθηεινχζε εξγαζίεο μερνξηαξηάζκαηνο εληφο ηνπ 6νπ Γ.. Λέαο
Φηιαδέιθεηαο επί ηεο νδνχ Πειαζγψλ, αξ. 16. Σν μερνξηάξηαζκα έγηλε κε ηελ ρξήζε
ρνξηνθνπηηθνχ κεραλήκαηνο. Θαηά ηελ εξγαζία παξά ην γεγνλφο φηη ε ρξήζε ηνπ
κεραλήκαηνο έγηλε απφ έκπεηξε θαη πξνζεθηηθή δελδξνθφκν, εθηνμεχζεθε ραιηθάθη
πξνο ην απηνθίλεην κάξθαο TOYOTA YARIS κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΗΔΥ-9326 θαη
πξνθάιεζε ηε ζξαχζε ηνπ κπξνζηηλνχ θξπζηάιινπ απφ ηελ κεξηά ηνπ νδεγνχ. Σν
ζπλεξγείν ελεκέξσζε ηε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Πξαζίλνπ θ.
Γθνληφξα Αγγειηθή, ε νπνία θαη πήγε ζην ζεκείν. Γηαπίζησζε πξάγκαηη ηε θζνξά
πνπ πξνθιήζεθε απφ ηηο εξγαζίεο ρνξηνθνπήο ζην ακάμη ηεο θαο Γξπκνχξα Υξχζαο.
Χο γίλεηαη θαηαλνεηφ, εκκέζσο πιελ ζαθψο, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ
κε ην σο άλσ έγγξαθφ ηνπ βεβαηψλεη φηη ε ζξαχζε ηνπ θξπζηάιινπ πξνθιήζεθε απφ
ην ζπλεξγείν πνπ εθηεινχζε εξγαζίεο ρνξηνθνπήο θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλα
εκεξνκελία (26-02-2020) ζηελ νδφ Πειαζγψλ αξ. 16, ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα.
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Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλσηέξσ, λα απνθαζίζεη γηα ηελ
θαηαβνιή ή κε ηνπ πνζνχ ησλ 93,32 €, ην νπνίν θέξεηαη φηη θαηέβαιε ε θ.
Γξπκνχξα Υξπζνχια γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πξνθιεζείζεο δεκίαο.
Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζπλελλφεζε – δηεπθξίληζε, είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 21/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηα αλαθεξφκελα ζε
απηήλ ζηνηρεία, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηδ ηνπ Λ. 3852/10, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 παξ. 5 ηνπ Λ. 4071/12 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ
άξζξνπ 3 παξ. 1ηβ ηνπ Λ. 4623/19, θαζψο επίζεο:
1) Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 5442/3-3-2020 αίηεζε ηεο θ. Γξπκνχξα Υξπζνχιαο
2) Σν ππ’ αξηζ. πξση. 6356/10-3-2020 έγγξαθν ηεο Λνκηθήο Τπεξεζίαο
3) Σν ππ’ αξηζ. πξση. 6189/9-3-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ
θαη κειέηεζε φια ηα ινηπά έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο πνπ ηέζεθαλ
ππφςε ηεο,
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθωλα
Δγθξίλεη ηνλ εμώδηθν ζπκβηβαζκό κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Υαιθεδφλαο θαη ηεο θ. Υξπζνχιαο Γξπκνχξα ηνπ Υαξαιάκπνπο πνπ αθνξά
απνδεκίσζε ηεο ηειεπηαίαο ζρεηηθά κε ζξαχζε θξπζηάιινπ απφ ηε κεξηά ηνπ νδεγνχ
ζην Η.Υ.Δ. απηνθίλεην ηδηνθηεζίαο ηεο, κάξθαο TOYOTA YARIS, κε αξηζκφ
θπθινθνξίαο ΗΔΥ-9326, ηελ Σεηάξηε 26 Φεβξνπαξίνπ 2020 απφ ζπλεξγείν πξαζίλνπ
ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ πνπ εθηεινχζε εξγαζίεο
μερνξηαξηάζκαηνο εληφο ηνπ 6νπ Γ.. Λέαο Φηιαδέιθεηαο επί ηεο νδνχ Πειαζγψλ, αξ.
16 κε ηελ ρξήζε ρνξηνθνπηηθνχ κεραλήκαηνο, θξίλνληαο φηη ζπληξέρνπλ νη
ζρεηηθέο πεξί εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ πξνυπνζέζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
πξνθχπηνπζα επζχλε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ην κηθξφ χςνο ησλ δεκηψλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη πξνθεηκέλνπ ε επηδίσμε δηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο σο άλσ
νηθνλνκηθήο απαίηεζεο ηεο αηηνχζαο λα κελ επηθέξεη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε ζην Γήκν.
Βάζεη ηνπ αλσηέξσ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ ν Γήκνο ζα θαηαβάιεη ζηελ θ. Υξπζνχια
Γξπκνχξα ην πνζφ ησλ ελελήληα ηξηψλ επξψ θαη ηξηάληα δχν ιεπηψλ (93,32 €),
ζχκθσλα κε ηελ ρακειφηεξε εθ ησλ δχν ππνβιεζεηζψλ εθ κέξνπο ηεο αηηνχζαο
πξνζθνξψλ θαη γηα ηηο ζε απηήλ αλαθεξφκελεο εξγαζίεο, ζα ηεξεζνχλ δε φιεο νη
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη ε απνδνρή εθ κέξνπο ηεο
αηηνχζαο γηα ηελ απνδεκίσζή ηεο κε ην πνζφλ ηνπ δειηίνπ επηζθεπήο λα γίλεη
εγγξάθσο άκα δε θαη κε δήισζε παξαηηήζεσο θάζε δηθαηψκαηνο απφ ηελ θεξφκελε
δεκία θαζψο επίζεο θαη δήισζε παξαηηήζεσο ηπρφλ θαηαηεζείζεο ήδε αγσγήο
παξαηηνχκελε θαη απφ θαηάζεζε κειινληηθήο ηνηαχηεο. Δπίζεο, γηα ηελ θαηαβνιή
απφ ην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο ηνπ φπνηνπ ηειηθνχ πνζνχ ηνπ
εμσδίθνπ ζπκβηβαζκνχ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ε αηηνχζα ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα
επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο.
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 126/2020
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Απηνηειέο Σκήκα Λνκηθήο Τπεξεζίαο
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Ινγηζηεξίνπ
Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Πξαζίλνπ
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

