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Νέα Φιλαδέλφεια     26/11/2013  
  
Αριθ. Πρωτ. : 16503/27-11-2013 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου & 
Διοικητικής Μέριμνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049034 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 30/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 156/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του 
Δήμου και της κας Ελένης Πολυχρόνη για 
ζημιές που υπέστη το όχημά της από πτώση 
δένδρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 72 
παρ. 1ιδ του Ν. 3852/10». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 26 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 
2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
16210/28/22-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου 
Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      



 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου 

Αγανίκη 4) Κουτσάκης Μιχαήλ και 5) Παΐδας Αδαμάντιος, μέλη  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2)  Τάφας Ηλίας 3) Κόντος Σταύρος 
και 4) Πολίτης Σταύρος  
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί της δευτέρας εκ 
των άνω απόντων μελών παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 
2 του Ν. 3852/10 το αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. 
Παπανικολάου Νικόλαος. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 3ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο 
ομόφωνα η Ο.Ε. συμφώνησε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 3 να 
συζητηθεί, ως κατεπείγον,  είπε τα εξής:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 16382/26-11-2013 εισήγηση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου επί του θέματος: 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού. 
   
Κύριε Πρόεδρε,  
  
    

Με την υπ΄ αριθμ. 104/2013 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής 
ψηφίστηκε πίστωση  ποσού 908,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου  Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος  για το έτος 2013 στον ΚΑ 
02.00.6492.001 "Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή 
συμβιβαστικών πράξεων (περιλ. έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, 
εκκαθ.σχολαζουσών κληρονομιών, αποζημ. εργολάβων-προμηθευτών λόγω 
διαφυγ.κέρδους,δαπάνες για χρέη- πρόστιμα.)".  
 

Παρακαλείται  η  Οικ. Επιτροπή, με απόφασή της,  αφού λάβει 
υπ΄υπόψιν της το έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του 
Δήμου  Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος με αρ. πρωτοκόλλου 15354/8-11-13, με 
το οποίο μας γνωρίζει ότι η πτώση του δέντρου οφείλεται αποκλειστικά στην 
παράλειψη του Δήμου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή 
του κινδύνου ενδεχόμενης πτώσης του, όπως επίσης και το 
υπ΄αριθμ.15863/18-11-13 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  να 
εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό   (σχετ. άρθρο 72 παρ. 1ιδ  του Ν. 
3852/2010)  

 



Επίσης, η κ. Πολυχρόνη Ελένη θα δηλώσει γραπτώς πριν τη πληρωμή 
της, ότι δεν έχει ούτε διατηρεί καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση κατά του Δήμου, 
εξ οιουδήποτε λόγου ή αιτίας και αν αυτή προέρχεται. 
  
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 30/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 
104/2013 προηγούμενη απόφασή της, το αριθ. πρωτ. 15354/8-11-13 έγγραφο 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου, όπως επίσης και το 
υπ΄αριθμ.15863/18-11-13 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας αυτού, είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιδ του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/12, και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου και της κας Ελένης 
Πολυχρόνη για ζημιές που υπέστη το αριθ. κυκλ. ΙΒΕ 2587 Ι.Χ. αυτοκίνητό της 
από πτώση δένδρου, λόγω μη λήψης, συνεπεία της έλλειψης επαρκούς 
προσωπικού, όλων των απαραιτήτων μέτρων από την Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου για την αποτροπή του κινδύνου 
ενδεχόμενης πτώσης αυτού, βάσει του οποίου συμβιβασμού ο μεν Δήμος, 
αναγνωρίζοντας την υπαιτιότητά του για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο αριθ. πρωτ. 15354/8-11-13 έγγραφο του Τμήματος 
Συντήρησης Πρασίνου θα του καταβάλει το ποσό των 908,00 € (σχετ. ψήφιση 
πίστωσης με την αριθ. 104/2013 απόφαση Ο.Ε. και αρ.πρ.αίτησης της 
ενδιαφερομένης 6585/17-5-13), η δε κα Ελένη Πολυχρόνη θα δηλώσει 
γραπτώς πριν την πληρωμή της, ότι δεν έχει ούτε διατηρεί καμία άλλη 
απαίτηση ή αξίωση κατά του Δήμου, εξ οιουδήποτε  λόγου ή αιτίας και αν 
αυτή προέρχεται. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  156/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραμίκου Αναστασία 



 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
2. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Τμήμα Ταμείου 
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
6. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 
7. Ενδιαφερόμενη κα Ελένη Πολυχρόνη 

 
 


