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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της αριθ. 24/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 
Αριθ. Απόφασης : 152/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη έφεσης κατά Ζ.Γ.Ζαφειρέλη και 
της αριθ. 6347/2018  απόφασης Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για 
προκληθείσες ζημιές σε όχημα από πτώση 
δένδρου» 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 5 του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 14198/24/1-6-
2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη 
Βασιλόπουλου, 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 Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      



 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) Ανανιάδης 
Νικόλαος 5) Γαλαζούλα Αλίκη 6) Καλαμπόκης Ιωάννης 7)  Πλάτανος 
Ελευθέριος και 8) Παπαλουκά Ευτυχία (αναπληρωματικό μέλος 
πλειοψηφίας). 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, οι 
οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13803/29-5-2018 εισήγηση του Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Μεν.Παπαδημητρίου επί του θέματος:  
 
ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΜΕΤΑ  ΓΝΩΜΗΣ–ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ αριθ. 6347/2018  του 31ου  Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών–Λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
για άσκηση ή μη Εφέσεως κατά της εν λόγω αποφάσεως.  
 

ΣΧΕΤ. 1) H  υπ΄ αριθμ. 6347/2018 του 31ου  Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών που εξεδόθη επί της από 28.11.2012 Αγωγής 

του Ζαφειρίου –Γεωργίου Ζαφειρέλη του Αίσονος, κατοίκου Νέας 

Χαλκηδόνας Αττικής, (οδός Μακρυγιάννη αρ. 14.) κατά του Δήμου μας. 

     2) H  από 16.5. 2018 και με αριθμό πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 

ΔΝΦ-ΝΧ 12.570/16.5.2018 αίτηση του  Ζαφειρίου –Γεωργίου Ζαφειρέλη 

του Αίσονος και της Σμαράγδας κατοίκου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, 

(οδός Μακρυγιάννη αρ. 14.) και με ΑΦΜ 023194530 της Δ.Ο.Υ. Νέας 

Ιωνίας. 

            ------------------------------------------…------------------------------------------- 
 

      Στις 29.1.2018 συζητήθηκε στο ακροατήριο του 31ου  Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών από 28.11.2012 Αγωγής του 

Ζαφειρίου –Γεωργίου Ζαφειρέλη του Αίσονος, κατοίκου Νέας 

Χαλκηδόνας Αττικής, (οδός Μακρυγιάννη αρ. 14.) κατά του Δήμου μας. 



     Η συζήτηση έγινε αντιμωλία των διαδίκων, ο δε Δήμος Νέας 

Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας παρέστη δι’ εμού  του  

πληρεξουσίου  και επί παγία αντιμισθία δικηγόρου Μενελάου 

Παπαδημητρίου ο οποίος υπέβαλε υπόμνημα με σχετικό φάκελο και  

αντέκρουσε την εν λόγω αγωγή με την οποία ο αντίδικος ζητούσε 

κατ΄εφαρμογή των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του 

Αστικού Κώδικα να υποχρεωθεί ο Δήμος να του καταβάλει, 

νομιμοτόκως, με την κήρυξη της απόφασης προσωρινώς 

εκτελεστής το συνολικό ποσό των 7.949,50ευρώ αναλυόμενο α) στο 

ποσό των 2.949,50 ευρώ για την αποκατάσταση της περιουσιακής 

ζημίας που  ισχυρίζετο ότι υπέστη από την παράλειψη των οργάνων  

του Δήμου να προβούν σε συντήρηση του δέντρου που φύονταν επί 

της οδού Μακρυγιάννη 18 στη Νέα Χαλκηδόνα, το οποίο επέπεσε 

στις 7.12.2011 στο όχημά του προκαλώντας του φθορές, καθώς και 

β) στο ποσό των 5.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω 

συναφούς ηθικής βλάβης. 

     Μετά ταύτα το Διοικητικό Πρωτοδικείο  Αθηνών (31ο Μονομελές 
Τμήμα) εξέδωσε την αριθμ. 6347/2018 απόφασή του η οποία και 
δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο στις 20 
Απριλίου 2018. 
 
     Η αριθμ. 6347/2018 απόφαση επιδόθηκε στο Δήμο μας στις 27.4.2018 
από τον επιμελητή των Διοικητικών Δικαστηρίων και έλαβε αριθμό 
πρωτ. εισερχομένου εγγράφου ΔΝΦ-ΝΧ 11059/27.4.2018 μου χρεώθηκε 
δε από την προϊσταμένη της Ν.Υ συνάδελφο Ζ. Δρόσου στις 2.5.2018 
και παρέλαβα αυτήν στις 4.5.2018. 
 
     Με την εν λόγω απόφαση το Δικαστήριο δέχθηκε εν μέρει την αγωγή 
του αντιδίκου και <<Υποχρεώνει το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας, να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των επτακοσίων 
ενενήντα εννέα  ευρώ και πενήντα λεπτών (799,50 ευρώ), νομιμοτόκως, 
από την επίδοση της αγωγής (4.12.2012) έως την εξόφληση.- Και 
συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων>>. 
     Δηλαδή το Δικαστήριο δέχθηκε ότι ο Δήμος είναι αποκλειστικός αρμόδιος 
για τη βελτίωση των δενδροστοιχιών, την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων 
στην ασφάλεια της κυκλοφορίας κ.λπ και ότι η αρμοδιότητα αυτή συνεπάγεται 
και τη λήψη κατάλληλων μέτρων από τα αρμόδια όργανά του για τον 
προληπτικό έλεγχο της κατάστασης των δέντρων και την έγκαιρη αποκοπή 
τους ώστε να μη διακυβεύεται η ασφαλής χρήση των κοινοχρήστων χώρων 
από τους πολίτες και να μην προκαλούνται υλικές ζημιές και εν τέλει επιδίκασε 
μόνο το κονδύλιο των ζημιών του οχήματος. 
     Κατά τα λοιπά το Δικαστήριο δια της αποφάσεώς του δέχθηκε τους 
ισχυρισμούς μας και για τους λόγους που αναφέρει σε αυτή απέρριψε 
τα υπόλοιπα αιτούμενα κονδύλια από τον αντίδικο ( κονδύλιο 2000 
ευρώ για μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος, κονδύλιο 150 ευρώ 
για μετακινήσεις-ταξί και κονδύλιο 5.000 ευρώ για ηθική βλάβη). 



 

      Στις 16.5.2018 κατατέθη στο Δήμο μας η από 16.5. 2018 και με 

αριθμό πρωτ. εισερχομένου εγγράφου ΔΝΦ-ΝΧ 12.570/16.5.2018 

αίτηση του  Ζαφειρίου –Γεωργίου Ζαφειρέλη του Αίσονος και της 

Σμαράγδας κατοίκου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, (οδός Μακρυγιάννη αρ. 

14.) και με ΑΦΜ 023194530 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας με την οποία μας 

διαβιβάζει την ανωτέρω με αριθμό 6347/2018 απόφαση του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 31ο Μονομελές) και ζητά 

να πληρωθεί σύμφωνα με το διατακτικό της. 

 

     Επειδή κατ΄άρθρο  94. ΚΔΔ  (Προθεσμία) . 1. Η Προθεσμία για την 

άσκηση έφεσης είναι εξήντα (60) ημερών και αρχίζει από την επίδοση της 

προσβαλλόμενης Απόφασης.  

     Επειδή κατά το άρθρο 95 ΚΔΔ -. Λόγοι. Λόγο έφεσης μπορεί να 

θεμελιώσει κάθε νομικό ή πραγματικό σφάλμα της Απόφασης και κάθε 

παράλειψη του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως όσα 

είχε υποχρέωση. 

     Επειδή κατά το άρθρο  100 ΚΔΔ  (Αντέφεση). 1. Αν ασκηθεί έφεση, ο 

εφεσίβλητος μπορεί, και μετά την πάροδο της Προθεσμίας της έφεσης, να 

ασκήσει Αντέφεση, ακόμη και αν έχει αποδεχτεί την Απόφαση ή παραιτηθεί 

από το δικόγραφο της έφεσης. 

 

     Επειδή ο αντίδικος με την από 16.5. 2018 και με αριθμό πρωτ. 

εισερχομένου εγγράφου ΔΝΦ-ΝΧ 12.570/16.5.2018 αίτησή του με 

την οποία μας διαβιβάζει την ανωτέρω με αριθμό 6347/2018 

απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 31ο 

Μονομελές) ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΝΑ 

ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ . 

 
 
 
     Η Οικονομική Υπηρεσία και εφόσον ο αντίδικος δηλώνει ότι επιθυμεί 
να πληρωθεί σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης  μη 
προτιθέμενος να ασκήσει έφεση και εφόσον με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ούτε  και ο Δήμος ασκήσει,  δύναται να προβεί 



στη συνέχεια στις ενέργειές της για την άμεση εξόφλη ση του 
επιδικασθέντος ποσού των 799,50 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση 
της αγωγής (4.12.2012) έως την εξόφληση, ερχόμενη σε επικοινωνία με 
τον αντίδικο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, ώστε να αποφευχθούν 
περαιτέρω κοινοποιήσεις με έξοδα. 
 
     Για οποιαδήποτε διευκρίνιση – συνεννόηση είμαστε στη διάθεσή 
σας. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 24/2018 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, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα 
σχετικά με την υπόθεση στοιχεία και έγγραφα 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 
 
Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 
6347/2018 του 31ου  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που 
εξεδόθη επί της από 28.11.2012 Αγωγής του Ζαφειρίου –Γεωργίου Ζαφειρέλη 
του Αίσονος, κατοίκου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, (οδός Μακρυγιάννη αρ. 14.) 
κατά του Δήμου για προκληθείσες ζημιές σε όχημα από πτώση δένδρου και 
ορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου, 
Μενέλαο Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο Χήτο-Κιάμο, ενεργούντες από 
κοινού ή μεμονωμένα έκαστος αυτών, τόσο για την άσκηση του ανωτέρω 
ενδίκου μέσου όσο και με την εντολή για παράσταση κατά την συζήτηση 
αυτής στην αρχική της δικάσιμο ή σε κάθε μετ’ αναβολήν αυτής συζήτηση. 
 
Εξουσιοδοτείται επίσης ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Μ.Λάλος-
Αναγνώστου να διαπραγματευτεί με τον αντίδικο σχετικά με τους τόκους 
υπερημερίας. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 152/2018 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 



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

            Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
 

Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Αυτοτελές Τμήμα  Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
7. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  


