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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 4/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 13/2019                                  
 
                                                                                             
                                                                           Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε ή κε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ 
κεηαμύ ηνπ Δήκνπ θαη ηεο θ. Ση.Λεβνγηάλλε 
γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζε όρεκα 
ηδηνθηεζίαο ηεο από εξγαζίεο ζπλεξγείνπ 
ηνπ Δήκνπ». 
 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 1ε ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα 
Παξαζθεπή θαη ώξα 9 π.κ. ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 
2205/4/28-1-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. 
Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά 
θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
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Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Κόληνο 
Απόζηνινο, Αληηπξόεδξνο 3) Αλαληάδεο Νηθόιανο 4) Καιακπόθεο 
Ισάλλεο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) Παπαινπθά Δπηπρία θαη 7) 
Πιάηαλνο Διεπζέξηνο, κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Γεσξγακιήο Λύζζαλδξνο θαη 2) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο, νη νπνίνη 
δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.  

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ην αξηζ. πξση. 1194/17-1-2019 Δλεκεξσηηθό εκείσκα ηνπ 
Ννκ. πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θ. Υ.Υήηνπ-Κηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
  

ΘΔΜΑ: ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

ΥΔΣ.: Σν ππ’ αξηζ. πξωη. 34261/21-12-2018 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 
Πξαζίλνπ. 

 

ηηο 11-1-2019 παξέιαβα ην ππ’ αξηζ. πξση. 34261/21-12-2018 έγγξαθν ηνπ 
Σκήκαηνο Πξαζίλνπ, κε ην νπνίν ε Τπεξεζία απνδέρεηαη, εκκέζσο πιελ 
ζαθώο, όηη ε ζξαύζε ηνπ παξαζύξνπ ηνπ νδεγνύ πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 3 
Γεθεκβξίνπ 2018 ζην κε αξηζ. θπθι. ΙΜΔ-8084, Ι.Υ. επηβαηεγό απηνθίλεην, 
κάξθαο MAZDA II, ηδηνθηεζίαο ηεο θαο Λεβνγηάλλε ηέιιαο (θαηά δήισζή 
ηεο), ζηε λεζίδα Πιαζηήξα κε ηελ ζπκβνιή ηεο Λεσθόξνπ Γεθειείαο, 
πξνεθιήζε από ην ζπλεξγείν ην νπνίν εξγαδόηαλ ζηα παξηέξηα ηεο σο άλσ 
λεζίδαο από ραιίθη ην νπνίν πεηάρηεθε από ην ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα, 
ρσξίο λα έρεη γίλεη ιάζνο ρεηξηζκόο απηνύ. 

Ωο γίλεηαη θαηαλνεηό, ε Τπεξεζία απνδέρεηαη όηη ε ελ ιόγσ δεκία πξνεθιήζε 
από ην ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν εθηεινύζε εξγαζίεο ζην ζπγθεθξηκέλν 
ηόπν θαη ρξόλν. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε απόθαζή ηεο λα απνθαζίζεη γηα ηελ απνδεκίσζε 
ή κε ηεο ζξαύζεο ηνπ θξπζηάιινπ, πνπ πξνεθιήζε ζην όρεκα ηεο αηηνύζαο 
ηέιιαο Λεβνγηάλλε ζηηο 3-12-2018. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίζεη ηελ θαηαβνιή ηνπ 
πνζνύ πνπ ζα πξνθύπηεη από ηα παξαζηαηηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη ε 
αηηνύζα, ζα πξέπεη λα δεηεζεί από ηελ Τπεξεζία λα ηεο πξνζθνκηζζνύλ ε 
άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη όηη ηδηνθηήηεο 
ηνπ ελ ιόγσ νρήκαηνο είλαη ε θ. ηέιια Λεβνγηάλλε, παξαζηαηηθό από ην 
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νπνίν ζα πξνθύπηεη ην θόζηνο ηεο επηζθεπήο ηεο πξνθιεζείζεο σο άλσ 
δεκίαο, θαζώο επίζεο ζα πξέπεη λα δεηεζεί από ηελ αηηνύζα λα θαηαζέζεη 
ζηελ Τπεξεζία καδί κε ηα σο άλσ ζρεηηθά θαη δήισζε κε ηελ νπνία ζα 
δειώλεη όηη εμνθιείηαη πιήξσο θαη νινζρεξώο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο σο 
άλσ πξνθιεζείζεο δεκίαο από ην ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ θαη νπδεκία απαίηεζε 
έρεη ή δηαηεξεί εηο ην κέιινλ, ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ σο άλσ αηηία. 

Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζπλελλόεζε – δηεπθξίληζε, είκαη ζηε δηάζεζή 
ζαο. 

  
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ 
κειώλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ 
θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 4/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. 
Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηα 

αλαθεξόκελα ζε απηήλ ζηνηρεία, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηδ ηνπ 

Ν. 3852/10, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 παξ. 5 ηνπ Ν. 4071/12, ηελ 

ππ’ αξηζ. πξση. 32168/5-12-2019 αίηεζε ηεο θ. ηέιιαο Λεβνγηάλλε κε ηα 

ζπλεκκέλα ζε απηήλ δηθαηνινγεηηθά, ην ππ’ αξηζ. πξση. 34261/21-12-2018 

έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ θαη κειέηεζε όια ηα ινηπά 

έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηεο ππόζεζεο πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο, 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η  νκόθωλα 

 

Δγθξίλεη ηνλ εμώδηθν ζπκβηβαζκό κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-
Νέαο Υαιθεδόλαο θαη ηεο θ. ηέιιαο Λεβνγηάλλε ηνπ Γεκεηξίνπ ζρεηηθά κε 
ζξαύζε ηνπ παξαζύξνπ ηνπ νδεγνύ πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2018 
ζην κε αξηζ. θπθι. ΙΜΔ-8084, Ι.Υ. επηβαηεγό απηνθίλεην, κάξθαο MAZDA II, 
ηδηνθηεζίαο ηεο (θαηά δήισζή ηεο), ζηε λεζίδα Πιαζηήξα κε ηελ ζπκβνιή ηεο 
Λεσθόξνπ Γεθειείαο-Νέα Φηιαδέιθεηα, ε νπνία πξνθιήζεθε από ην 
ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν εξγαδόηαλ ζηα παξηέξηα ηεο σο άλσ λεζίδαο 
από ραιίθη ην νπνίν πεηάρηεθε από ην ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα, ρσξίο λα έρεη 
γίλεη ιάζνο ρεηξηζκόο απηνύ, θξίλνληαο όηη ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πεξί 
εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ πξνϋπνζέζεηο, δεδνκέλνπ όηη από ην ζρεηηθό 
έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ πξνθύπηεη, εκκέζσο πιελ 
ζαθώο, όηη ε Τπεξεζία απνδέρεηαη όηη ε ελ ιόγσ δεκία πξνθιήζεθε από ην 
ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν εθηεινύζε εξγαζίεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηόπν 
θαη ρξόλν θαη πξνθεηκέλνπ ε επηδίσμε δηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο σο άλσ 
νηθνλνκηθήο απαίηεζεο ηεο αηηνύζαο λα κελ επηθέξεη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε ζην Γήκν. 

 

Βάζεη ηνπ αλσηέξσ εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ ν Γήκνο ζα θαηαβάιεη ζηελ θ. 
ηέιια Λεβνγηάλλε ην πνζό ησλ εβδνκήληα πέληε επξώ (75,00 €), ζύκθσλα 
κε ηηο δύν ηζόπνζεο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ εθ κέξνπο ηεο γηα ηηο ζε 
απηέο αλαθεξόκελεο εξγαζίεο, ζα ηεξεζνύλ δε όιεο νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο, 
κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα δεηεζεί από ηελ Τπεξεζία λα ηεο 
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πξνζθνκηζζνύλ ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο από ηελ νπνία ζα 
πξνθύπηεη όηη ηδηνθηήηεο ηνπ ελ ιόγσ νρήκαηνο είλαη ε θ. ηέιια Λεβνγηάλλε, 
παξαζηαηηθό από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ην θόζηνο ηεο επηζθεπήο ηεο 
πξνθιεζείζεο σο άλσ δεκίαο, θαζώο επίζεο ζα πξέπεη λα δεηεζεί από ηελ 
αηηνύζα λα θαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία καδί κε ηα σο άλσ ζρεηηθά θαη δήισζε 
κε ηελ νπνία ζα δειώλεη όηη εμνθιείηαη πιήξσο θαη νινζρεξώο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο σο άλσ πξνθιεζείζεο δεκίαο από ην ζπλεξγείν ηνπ 
Γήκνπ θαη νπδεκία απαίηεζε έρεη ή δηαηεξεί εηο ην κέιινλ, ζε βάξνο ηνπ 
Γήκνπ γηα ηελ σο άλσ αηηία. 

 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  13/2019 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ 
 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Υπεύζπλε ηεο Υπεξεζίαο                                          
Δηεθπ/ζεωο Αξρείνπ-Πξωηνθόιινπ  
 

           Λεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
2. Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ 

Τπνζέζεσλ 
3. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
4. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ 
5. Δληεηαικέλν Γεκ. ύκβνπιν Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 
6. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
7. Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 
8. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

9.   Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
10.   Δλδηαθεξόκελε θ. ηέιια Λεβνγηάλλε 
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