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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
                                                 11Η Συνεδρίαση /24-3-2016 
 
                                                 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  51 /2016 
  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί του αιτήµατος του κ. Τσελίκου µε αριθµ. πρωτ. 
2306/27.02.2015 για εξωδικαστικό συµβιβασµό µε το ∆ήµο Καισαριανής για την 
αποκατάσταση ζηµιών που υπέστη το αυτοκίνητο του  από πτώση κορµού δέντρου. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 11ης /2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 24η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2016 
ηµέρα  ΠΕΜΠΗ και ώρα 13.30 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 3107/21-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ          
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος              1.Βούρλος ∆ηµήτριος        
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                 2. Κοντόσταυλος Γεώργιος            
2.Βασιλάκη Αικατερίνη                                            
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
6.Γαβριλάκης –Μπαµπάς Κων/νος 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Φιλοπούλου 
Στέλλα 
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος εισηγείται το 14ο θέµα   της  ηµερήσιας διάταξης και 
θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 
3102/21.3.2016 εισήγηση της Ειδικής Συνεργάτιδας του ∆ηµάρχου  η οποία έχει ως 
εξής: 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Δ/νση: Κλαζομενών & Βρυούλων 

Ταχ. Κωδ. : 161-22 

Τηλ. : 210-7292601-8 

 

 

Θέμα: Γνωμοδότηση επί του αιτήματος με αριθμ. Πρωτ. 2306/27.02.2015 του κ. 

Τσελίκου Στυλιανού, για αποζημίωση ζημιών που υπέστη το όχημά του από 

πτώση κλάδου λεύκας. 

 

Δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 2306/27.02.2015 αιτήσεώς του, ο αιτών 

ζήτησε την καταβολή από το Δήμο του ποσού των 1.230,00 ευρώ, για την 

αποκατάσταση των θετικών ζημιών που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΒ-7730 

Ι.Χ. αυτοκίνητό του, από πτώση κορμού δέντρου, η οποία συνέβη περί τις 13:00 της 

13.01.2015, στο πεζόδρομο που ευρίσκεται επί των οδών Καλαβρύτων & 

Σουκατζίδη, στην Καισαριανή. 

Με την πιο πάνω αίτησή του ο αιτών επισύναψε: 

- Φωτογραφίες στις οποίες εμφαίνονται οι ζημίες που υπέστη το όχημά του αυτό 

από την πτώση του κλαδιού λεύκας. 

- Προσφορά αποκατάστασης ζημιών του γενικού συνεργείου αυτοκινήτων 

«SUZUKI X. & Δ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», στην οποία προσδιορίζεται το κόστος 

για την αποκατάσταση των ζημιών σε 2.245,49 ευρώ. 

- Προσφορά αποκατάστασης ζημιών του συνεργείου βαφοποιΐας-βαφών φούρνου 

αυτοκινήτων «Χρήστος Γιαρένιος», στην οποία προσδιορίζεται το κόστος για την 

αποκατάσταση των ζημιών σε 1.230,00 ευρώ. 

- Έκθεση πραγματογνωμοσύνης του  «Γραφείου Εκτιμήσεων και Ερευνών Ζημιών 

Ασφαλιστικών Εταιριών Π. Πετρακάκης», στην οποία προσδιορίζεται το κόστος 

για την αποκατάσταση των ζημιών σε 1.230,00 ευρώ.  

- Πιστοποιητικό ασφάλισης του οχήματός του 

- Απόσπασμα του ημερησίου δελτίου συμβάντων οχήματος του Αστυνομικού 

Τμήματος Καισαριανής, της 13-01-2015 και ώρας από 12:55 έως 13:20, στο οποίο 

βεβαιώνεται ότι διαπιστώθηκε πτώση κορμού δέντρου, λόγω κακοκαιρίας, 

επάνω στο Ι.Χ. αυτοκίνητο του αιτούντος, προκαλώντας φθορές στον δεξιά και 

πίσω υαλοπίνακα καθώς και στην οροφή του ανωτέρω οχήματος. 

Καισαριανή 21/3/2016 

Αριθμ. Πρωτ. :3102 



Η εν λόγω αίτηση εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ. Ιδ Ν. 3852/2010, όπως το 

εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012. Η 

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο 

συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των 

τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον 

εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει 

το παραπάνω ποσό». 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου «για τις περιπτώσεις ιβ`, 

ιγ` και ιδ` της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από 

γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 

σχετικής απόφασης. 

Από τις ανωτέρω διατάξεις του νέου Δ.Κ.Κ. προκύπτει ότι οι δήμοι και οι κοινότητες 

μπορούν να καταρτίζουν για όσα θέματα δεν εξέρχονται από τη δυνατότητά τους 

αυτή, εξώδικο ή δικαστικό συμβιβασμό που γίνεται κατά τον διαγραφόμενο από 

την ως άνω διάταξη τρόπο με τις εντεύθεν ουσιαστικές και δικονομικές συνέπειες. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

- το από 10.03.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου στο 

οποίο αναφέρεται ότι ενημερώθηκε αυθημερόν για την πτώση του δέντρου και 

πήγε στο συγκεκριμένο σημείο, όπου και διαπίστωσε ότι όντως είχε πέσει 

δέντρο στο σταθμευμένο ΙΧ του αιτούντος, ως αποτέλεσμα των έντονων 

καιρικών φαινομένων. Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τους 

αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι όντως το 

προαναφερόμενο Ι.Χ. είχε υποστεί ζημίες από την πτώση του συγκεκριμένου 

δέντρου. Επίσης  κάνει αναφορά  για τη γενικότερη κατάσταση του δέντρου και 

εστιάζει στο ότι το δέντρο ήταν λεύκα, ήταν υγιές, είχε το ανάλογο ύψος, δεν 

ήταν επικίνδυνο και η πτώση του οφείλεται στους ιδιαίτερα έντονους ανέμους, 

οι οποίοι έφθαναν σε ένταση τα 8 με 9 μποφόρ. 

- το υπ’ αρ. πρωτ. 209/11.1.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, ότι στο 

χρονικό διάστημα από 12.01.2015 έως και 14.01.2015, επρόκειτο να 

εκδηλωθούν ιδιαίτερα έντονα και βίαια καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρη τη 

Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα ιδιαίτερης έντασης θυελλώδεις άνεμοι. 

- Τα ανωτέρω αιφνίδια και ιδιαιτέρως έντονα καιρικά φαινόμενα, ανεξαρτήτως 

της επιμέλειας που επέδειξε ο Δήμος αναφορικά με την κοπή και συντήρηση 

των δέντρων της περιφέρειάς του, είχαν ως αποτέλεσμα, αποκλειστικά και 

μόνο και χωρίς κάποια υπαιτιότητα του Δήμου, να προκαλέσουν τις ανωτέρω 

ζημιές στο  όχημα του παθόντος, το οποίο ήταν σύννομα σταθμευμένο, όπως 

προκύπτει από τα έγγραφα που προσκόμισε ο ίδιος ο αιτών και ιδιαιτέρως από 



το δελτίο συμβάντων της ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα και ο ίδιος ο αιτών, αλλά ούτε 

και ο Δήμος να μην βαρύνονται με κάποια υπαιτιότητα ως προς το επισυμβάν 

ατύχημα, το οποίο και οφείλεται στα ανωτέρω αιφνίδια και έντονα καιρικά 

φαινόμενα. 

Περαιτέρω, λαμβανομένων υπόψη, 

- των ζημιών που υπέστη ο αιτών, οι οποίες αναφέρονται στις προσκομισθείσες 

από αυτόν προσφορές και έκθεση πραγματογνωμοσύνης και ανέρχονται στο 

ποσό των 1.230,00 ευρώ, ποσό το οποίο σε περίπτωση ευδοκίμησης σχετικής 

αγωγής του, θα επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας, πέραν της τυχόν 

συνεπιδίκασης κονδυλίων όπως μείωση αγοραστικής αξίας, ηθική βλάβη κ.λπ. 

- Των δικαστικών εξόδων για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον των 

τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων πρώτου και δευτέρου βαθμού ουσίας. 

- Της πιθανολογούμενης ευδοκίμησης της αγωγής του, σύμφωνα με τα πιο πάνω. 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ 

Ότι αποτελεί όφελος του Δήμου η κατάρτιση εξωδίκου συμβιβασμού, με συνολική 

καταβολή προς τον αιτούντα του ποσού των ………. ευρώ, το οποίο ο ίδιος δέχεται 

να περιορίσει και εφόσον βεβαίως περιορίσει την απαίτησή του αυτή, με την 

προϋπόθεση προσκόμισης από μέρους του αιτούντος των σχετικών πρωτοτύπων 

τιμολογίων, για την αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου του, καθώς και 

υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει λάβει σχετική αποζημίωση από την ασφαλιστική 

του εταιρεία, για το προαναφερθέν συμβάν. 

 

 

Καισαριανή 26.02.2016 

 

Η Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Οικονοµική  Επιτροπή.  
 
 
                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
 
                                            Μετά από διαλογική συζήτηση 
 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό , µε συνολική καταβολή προς τον αιτούντα  
κ. Τσελίκου του ποσού των 1.200,00€ από το ∆ήµο µας , για την αποκατάσταση των 
ζηµιών του αυτοκινήτου του. 
 
 
 
 
 
Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος (αν.µέλος)  
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                 6.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
 
 
                                                                                  Καισαριανή   28/3/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                      Της υπηρεσίας 
 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ   
 


