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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 49/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 340/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                           Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 
μεταξύ του Δήμου και του κ. Αντωνίου 
Παπαϊωάννου για πρόκληση ζημιών στο 
όχημά του (μοτοσυκλέτα) από πτώση του 
σε φρεάτιο επί της οδού Αχαρνών 466-Νέα 
Χαλκηδόνα». 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 28 του μήνα Νοεμβρίου 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. 
30910/49/23-11-2018 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 
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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) Ανανιάδης Νικόλαος 4) Καλαμπόκης 
Ιωάννης 5) Ανεμογιάννης Γεώργιος 6) Ταβλαρίδης Παναγιώτης και 7)  
Παπαλουκά Ευτυχία, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 2) Πλάτανος Ελευθέριος, 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:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 15398/14-6-2018 Ενημερωτικό Σημείωμα 
του Νομ. Συμβούλου του Δήμου κ. Μεν. Παπαδημητρίου επί του θέματος: 
  
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΓΝΩΜΗ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΦΑΚΕΛΟΥ 

Επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 5674/5.3.2018  εγγράφου αιτήματος του 

Παπαϊωάννου Αντωνίου του Κων/νου ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ που 

προκλήθηκαν σε όχημά του (μοτ/τα με αριθμό κυκλοφορίας ΟΟΕ 679) από 

πτώση του σε φρεάτιο επί της οδού Αχαρνών 466 (το οποίο κατά τις 

παρατηρήσεις της Τροχαίας είναι πιο κάτω από την επιφάνεια του 

οδοστρώματος) μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 

Δήμου όπως προκύπτει από το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 9156/1.6.2018 Δνσης Τ.Υ 

και αρ. πρωτ. εισερχ. Εγγράφου ΔΝΦ-ΝΧ 14886/7.6.2018 έγγραφο.  

ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5674/5.3.2018  έγγραφο  αίτημα του 

Παπαϊωάννου Αντωνίου του Κων/νου  μετά του συνημμένου Δελτίου οδικού 

τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών της Τροχαίας. 

β) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5850/6.3.2018 έγγραφο της Ν.Υ. 

γ) Η υπ΄αριθμ. Πρωτ. 6654/14.3.2018 αίτηση του Παπαϊωάννου Αντωνίου του 

Κων/νου  μετά της συνημμένης προσφοράς. 

δ) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7441/21.3.2018 έγγραφο της Δνσης Τ.Υ ΔΝΦ-ΝΧ. 
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ε) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9156/3.4.2018 έγγραφο της Ν.Υ. 

στ) το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 9156/1.6.2018 έγγραφο Δνσης Τ.Υ και με αρ. πρωτ. 

εισερχ. Εγγράφου ΔΝΦ-ΝΧ 14886/7.6.2018.  

 

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

 

 
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε ΔΝΦ – ΝΧ,   

                                                                      στις 5.3.2018 μου χρεώθηκε από 

την Προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας συνάδελφο Ζ. Δρόσου και 

παρέλαβα αυθημερόν το υπ’ αριθ. πρωτ. 5674/5.3.2018  έγγραφο  αίτημα του 

Παπαϊωάννου Αντωνίου του Κων/νου  μετά του συνημμένου Δελτίου οδικού 

τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών της Τροχαίας ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ που προκλήθηκαν σε όχημά του (μοτ/τα με αριθμό κυκλοφορίας 

ΟΟΕ 679)  από πτώση του  στις 3.3.2018 σε φρεάτιο επί της οδού Αχαρνών 

466  - έξω από το Σκλαβενίτη το οποίο κατά τις παρατηρήσεις της Τροχαίας  

που εκλήθη από τον ζημιωθέντα και κατέγραψε το συμβάν είναι πιο κάτω από 

την επιφάνεια του οδοστρώματος με αποτέλεσμα να επηρεαστεί το σύστημα 

διεύθυνσης.  

 

     Για το ύψος των ζημιών προσεκομίσθη από τον αιτούντα προσφορά 

συνολικού ποσού μετά ΦΠΑ 372 ευρώ καθώς και φωτογραφίες και CD που 

δείχνουν το σημείο του φερομένου ατυχήματος καθώς και της μηχανής του. 

     Μετά την σχετική αλληλογραφία μεταξύ των Υπηρεσιών και τον 

σχηματισθέντα φάκελο επί της εν λόγω υποθέσεως, καθότι αυτός είναι πλέον 

πλήρης, διαβιβάζεται ο φάκελος για να τεθεί υπόψη της Οικονομικής 

Επιτροπής η οποία δι΄ αποφάσεώς της  θα κρίνει εάν ο Δήμος μας θα προβεί 

ή όχι σε εξώδικο συμβιβασμό αποζημιώνοντας τον αιτούντα. 

     Εν όψει της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής η Ν.Υ του ΔΝΦ-ΝΧ 

θέτει υπόψη κατ΄αρχήν τις εξής παρατηρήσεις, ήτοι: 

1) Εις το επισυναπτόμενο στην αίτηση του κ. Παπαϊωάννου Αντωνίου 

ΔΕΛΤΙΟ Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος Υλικών Ζημιών με αριθμ. Πρωτ. 

615 της ΕΛ.ΑΣ (Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Β/Α  Αττικής)  αναφέρεται μεταξύ 

άλλων <<……έπεσε σε φρεάτιο το οποίο ΕΙΝΑΙ πιο κάτω από την 

επιφάνεια του οδοστρώματος….>>. 
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2) Εις το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 9156/1.6.2018 έγγραφο Δνσης Τ.Υ και με αρ. 

πρωτ. εισερχ. Εγγράφου ΔΝΦ-ΝΧ 14886/7.6.2018 αναφέρεται μεταξύ 

άλλων , μετά τη σχετική αυτοψία που διενεργήθηκε  στο φρεάτιο << 

….διαπιστώθηκε ότι γύρω από αυτό υπάρχει ελάχιστη διαφορά ύψους, 

με την τελική επιφάνεια του οδοστρώματος, που δεν δικαιολογεί την 

τόσο εκτεταμένη ζημιά της μοτοσυκλέτας….>>.  

 

      Επειδή κατ΄αρχήν προβλέπεται η δυνατότητα εξωδικαστικού 

συμβιβασμού δι΄ αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, αφού αφενός το 

συμβάν πιστοποιείται από το προσκομισθέν Δελτίο Οδικού Τροχαίου 

Ατυχήματος Υλικών Ζημιών,  το δε αιτούμενο ποσόν είναι αυτό των 372 ευρώ 

μετά ΦΠΑ, είναι δε αυτό εντός των Οικονομικών ορίων αρμοδιότητας της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

     Επειδή η οδοστρωματική κατάσταση στο σημείο της οδού Αχαρνών 466 σε 

σχέση με το φρεάτιο είναι αυτή που αναφέρεται στο προσκομισθέν Δελτίο 

Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος Υλικών Ζημιών και στο υπ΄αριθμ. Πρωτ. 

9156/1.6.2018 έγγραφο Δνσης Τ.Υ και με αρ. πρωτ. εισερχ. Εγγράφου ΔΝΦ-

ΝΧ 14886/7.6.2018. 

     Κατόπιν τούτων, η Οικονομική Επιτροπή του ΔΝΦ-ΝΧ, συνεκτιμώντας όλα 

τα στοιχεία του φακέλου, το ύψος της ζημίας του αιτούντος και την δικαστική 

εμπλοκή επί της εν λόγω υποθέσεως, να αποφασίσει σχετικά περί της 

αποδοχής ή όχι του αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού.  

     Για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις 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. 49/2018 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, την 

υπ’ αριθ. πρωτ. 5674/5-3-2018 αίτηση του κ. Αντωνίου Παπαϊωάννου με τα 

συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά  και μελέτησε όλα τα λοιπά έγγραφα και 

τα στοιχεία της υπόθεσης που τέθηκαν υπόψη της, 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

Εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-
Νέας Χαλκηδόνας και του κ. Αντωνίου Παπαϊωάννου σχετικά με πρόκληση 
ζημιών στο όχημά του (μοτοσυκλέτα) από πτώση του σε φρεάτιο επί της οδού 
Αχαρνών 466-Νέα Χαλκηδόνα, κρίνοντας από την μελέτη του φακέλου της 
υπόθεσης και ειδικότερα από το Δελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος Υλικών 
Ζημιών με αριθμ. Πρωτ. 615 της ΕΛ.ΑΣ (Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Β/Α  Αττικής)  ότι 
συντρέχουν οι σχετικές περί εξώδικου συμβιβασμού προϋποθέσεις και 
προκειμένου η επιδίωξη δικαστικής επίλυσης της ως άνω απαίτησης του 
αιτούντος να μην επιφέρει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο. 

 
Βάσει του ανωτέρω εξώδικου συμβιβασμού ο Δήμος θα καταβάλει στον κ. 
Αντώνιο Παπαϊωάννου το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (372,00 
€) (συμ/νου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την χαμηλότερη εκ των τριών (3) 
προσφορών που υποβλήθηκαν εκ μέρους του για τις σε αυτήν αναφερόμενες 
εργασίες, θα τηρηθούν δε όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων 
ο αιτών θα δηλώσει γραπτώς πριν την πληρωμή του ότι δεν έχει ούτε διατηρεί 
καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση κατά του Δήμου, εξ οιουδήποτε  λόγου ή 
αιτίας και αν αυτή προέρχεται. Επίσης, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει και 
τα σχετικά τιμολόγια των εργασιών επισκευής που θα απαιτηθούν. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  340/2018 
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 
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Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 
2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών 

Υποθέσεων 
3. Τμήμα Λογιστηρίου 
4. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
5. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
7. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
9. Ενδιαφερόμενο κ. Αντώνιο Παπαϊωάννου 

10.Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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