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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 41/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 261/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                           Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ 
του Δήμου και της κ. Μαρίας Σκαλτσή για 
πρόκληση ζημιών από πτώση δένδρου σε 
σταθμευμένο όχημα ιδιοκτησίας της επί της 
οδού Σουλίου 1-Νέα Χαλκηδόνα, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 72 παρ. 1ιδ του Ν. 
3852/10». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 3 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 
24833/41/28-9-2018 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΄. 
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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) Ανανιάδης Νικόλαος 4) Καλαμπόκης 
Ιωάννης 5) Παπαλουκά Ευτυχία 6) Ανεμογιάννης Γεώργιος 7) 
Ταβλαρίδης Παναγιώτης και 8) Πλάτανος Ελευθέριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα 
κλητεύθηκε.  

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα 
εξής:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας α) το αριθ. πρωτ. 24201/21-9-2018 διαβιβαστικό έγγραφο 
του Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου και β) το αριθ. πρωτ. 16009/18-6-2018 
Ενημερωτικό Σημείωμα του Νομ. Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου 
επί του θέματος: 
  

 
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 16009/18-6-2018 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 
 Σας διαβιβάζουμε το υπ΄αριθμ πρωτ: 16009/18-6-2018 έγγραφο 
της Νομικής Υπηρεσίας  και τον φάκελο της υπόθεσης και 
παρακαλούμε για λήψη απόφασης.   
 
 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 15126/12-6-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Πρασίνου 

 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. 1494/31-5-2018 εγγράφου μας, το Τμήμα 
Πρασίνου, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 15126/12-6-2018 έγγραφό του μας αναφέρει 
τα εξής:  

1. Η πτώση του κλαδιού χαρουπιάς στην οδό Σουλίου τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία οφείλεται σε παράγοντες που δεν μπορούσαν να 
προβλεφθούν. Το δένδρο δεν παρουσίαζε σημάδια εντομολογικής 
προσβολής ή σήψης… 
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2. ….. 

3. ….. 

4. …… 

5. …...» 

Εξ όσων αναφέρονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 15126/12-6-2018 έγγραφο του 
Τμήματος Πρασίνου σε σχέση με το από 10-5-2018 αίτημα της κας Μαρίας 
Σκαλτσή για αποζημίωση από πτώση δένδρου στο όχημά της φρονούμε ότι 
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εξώδικου συμβιβασμού. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεννόηση – διευκρίνιση, είμαι 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. 41/2018 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, τα 

αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιδ του 

Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/12, το 

από 10-5-2018 αίτημα της κας Μαρίας Σκαλτσή,  το υπ’ αριθ. πρωτ. 

15126/12-6-2018 έγγραφο του Τμήματος Πρασίνου και μελέτησε όλα τα λοιπά 

έγγραφα και τα στοιχεία της υπόθεσης που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-
Νέας Χαλκηδόνας και της κ. Μαρίας Σκαλτσή του Γεωργίου σχετικά με την 
πρόκληση ζημιών στο σταθμευμένο όχημα ιδιοκτησίας της με αριθ. κυκλ. ΙΒΜ 
8514, μάρκας OPEL CORSA, επί της οδού Σουλίου 1-Νέα Χαλκηδόνα στις 
31/3/2018 από πτώση κλαδιών δένδρου (χαρουπιάς) και συγκεκριμένα στον 
ουρανό του αμαξώματος αυτού, κρίνοντας ότι συντρέχουν οι σχετικές περί 
εξώδικου συμβιβασμού προϋποθέσεις, δεδομένου ότι προκύπτει ενδεχόμενη 
αμέλεια της Υπηρεσίας του Δήμου για τη ζημιά την οποία υπέστη το όχημά 
της, και προς αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας της αιτούσας. 
 
Βάσει του ανωτέρω εξώδικου συμβιβασμού ο Δήμος θα καταβάλει στην κ. 
Μαρία Σκαλτσή το ποσό των επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα 
λεπτών (756,40 €), σύμφωνα με τις ίσες μεταξύ τους δύο (2) προσφορές που 
υποβλήθηκαν εκ μέρους της για τις σε αυτές αναφερόμενες εργασίες, θα 
τηρηθούν δε όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η αιτούσα 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. Επίσης, η αιτούσα θα πρέπει να προσκομίσει και τα 
σχετικά τιμολόγια επισκευής του οχήματος. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  261/2018 

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. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών 

Υποθέσεων 
3. Τμήμα Λογιστηρίου 
4. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
5. Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
7. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
9. Ενδιαφερόμενη κ. Μαρία Σκαλτσή 

10.Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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