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ΘΕΜΑ: Περί ανακλήσεως της µε αριθµό 157/13.7.2018 αποφάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, περί αποδοχής πρότασης
εξωδικαστικού συµβιβασµού, λόγω πλάνης περί τα πράγµατα

Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 3η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2020 ηµέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα. 18:00 µ.µ. η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,
συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την
µε αριθµό πρωτ. 2439/28-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου . Η
πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄) µε
τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης Ι» όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 77 του Ν.4555/2018
– «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι» και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 παρ.3 του
Ν.4623/2019 και δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου σύµφωνα µε την παρ.6
του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του
∆ηµάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη.
Ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος ∆ήµαρχος-Πρόεδρος
1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2.Χατζησάββας Μηνάς
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος
4. Πολυχρονάκης Συµεών
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν.µέλος)

ΑΠΟΝΤΑ
1. Γραφίδου Γεσθηµανή

6. Παραγιού Άννα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου
Φιλοπούλου.

Σ.

Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος
Χρήστος εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών
της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση- γνωµοδότηση µε αρ. πρωτ.: 2415/28-022020 του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου η οποία έχει ως εξής :

Δυνάμει της με αριθμό 157/13.7.2018 αποφάσεως της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, έγινε δεκτό το αίτημα του Παναγιώτη
Αλεξόπουλου του Γρηγορίου και εγκρίθηκε εξωδικαστικός συμβιβασμός για
καταβολή σε αυτόν δαπάνης αποζημίωσης ποσού 5.000,00 ευρώ, λόγω
πρόκλησης φθοράς στο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΧ6102 Ι.Χ.Φ. όχημά του, από
πτώση δέντρου που επισυνέβη στις 18.1.2018.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που προσκόμισε ο αιτών, θεωρήθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας ότι το συγκεκριμένο δέντρο που επέπεσε
επί του οχήματος του αιτούντος βρισκόταν επί κοινοχρήστου χώρου και
συγκεκριμένα δημοτικού πάρκου, το οποίο ευρίσκεται στο Δήμο
Καισαριανής Αττικής και επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου, επί του οποίου
(κοινοχρήστου χώρου) ο Δήμος όφειλε να προβαίνει σε επίβλεψη, συντήρηση
και μέριμνα για την ασφαλή κατάσταση των ευρισκομένων στον χώρο αυτόν
δέντρων.
Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου, δια του με αριθμό πρωτ. 8781/7.8.2019 εγγράφου του κ.
Διευθυντή της, δήλωσε εγγράφως αδυναμία εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασης,
με την αιτιολογία ότι σύμφωνα με νέα δεδομένα που έγιναν γνωστά στην
Υπηρεσία της και συγκεκριμένα με την κοινοποίηση στην Υπηρεσία αυτή των με
αρ. 3504/2017 και 3825/2018 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, προέκυψε ότι ο χώρος στον οποίο ήταν φυτεμένο το επίμαχο δέντρο
δεν ανήκε στην ιδιοκτησία του Δήμου μας, αλλά αποτελούσε ιδιωτικό ακίνητο.
Εξ αφορμής του ανωτέρω εγγράφου πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος
των δικαιολογητικών και στοιχείων, τα οποία ελήφθησαν υπόψη της
Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού και
διαπιστώθηκαν τα εξής:
Από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν και ιδίως τις φωτογραφίες που
ελήφθησαν από τη διεύθυνση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, προέκυψε σαφώς
ότι η πτώση του δέντρου έλαβε χώρα από παρακείμενο χώρο, ο οποίος
βρίσκεται επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου, μεταξύ των οδών Χίου και Λεβέδου.
Ο συγκεκριμένος χώρος, εντός του οποίου βρισκόταν φυτεμένο το δέντρο,
αναγνωρίστηκε αμετάκλητα, δυνάμει της με αρ. 2551/2017 αποφάσεως του

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο), η οποία και επικύρωσε την κρίση της με αρ.
3825/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ότι αποτελεί
ιδιωτική ιδιοκτησία και όχι κοινόχρηστο χώρο και συγκεκριμένα αποτελεί
οικόπεδο, εκτάσεως 180,99 τ.μ., το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή
και κατοχή, στις 1) Νοέλ Ολυμπίου του Κωνσταντίνου, σύζυγο Δημητρίου
Γεμουχίδη, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής και 2) Αντουανέττα Ολυμπίου του
Κωνσταντίνου, κάτοικο Άνω Ηλιούπολης Αττικής, εντός του οποίου αυτές
ασκούν συνεχώς και αδιαλείπτως, πράξεις νομής, τόσο οι ίδιες όσο και οι
δικαιοπάροχοί τους, τουλάχιστον από το έτος 1939, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται και η μέριμνα, συντήρηση και επίβλεψη του χώρου και δη και
των εντός αυτού δέντρων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία
κοινοποιήθηκε στον Δήμο, την 1.12.2017, δεν ασκήθηκε αναίρεση εντός της
προβλεπόμενης από τον Κ.Πολ.Δ. 30νθήμερης προθεσμίας, με αποτέλεσμα, όπως
προαναφέρθηκε, η εν λόγω δικαστική απόφαση να καταστεί αμετάκλητη.
Ενόψει συνεπώς του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι για να θεμελιωθεί
αστική ευθύνη του Δήμου από πτώση δέντρου, αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση αυτό να βρίσκεται εντός κοινοχρήστου και όχι ιδιωτικού χώρου
(πρβλ. ΣτΕ 3098/2015, ΔΕφΑθ 5124/2014, 70/2006), εν προκειμένω δεν
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου, ήτοι των άρθρων 105
και 106 Εισ.Ν.Α.Κ. για την κατάρτιση εξωδικαστικού συμβιβασμού, η δε με αρ.
157/13.7.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής,
ελήφθη κατά προφανή πλάνη περί τα πράγματα, δεδομένου ότι έλαβε
πεπλανημένα υπόψη της και εσφαλμένα ότι το εν λόγω δέντρο ευρισκόταν
εντός κοινοχρήστου χώρου, ενώ στην πραγματικότητα τούτο βρισκόταν εντός
ιδιωτικού ακινήτου, ανήκοντος στα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, η κυριότητα
των οποίων έχει αναγνωριστεί δυνάμει της ανωτέρω αμετάκλητης δικαστικής
αποφάσεως.
Επειδή παράνομες είναι οι διοικητικές πράξεις, που κατά την παραγωγή
τους εμφιλοχώρησε πλημμέλεια, η οποία θεμελιώνει λόγο ακύρωσής τους
εφόσον προσβληθούν, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, με αίτηση
ακύρωσης ή προσφυγή. Βάσει του άρθρ. 48 του π.δ. 18/1989, τέτοιος λόγος
ακύρωσης, και άρα τέτοια μορφή παρανομίας της πράξης, υπάρχει και όταν η
πράξη έχει εκδοθεί κατά παράβαση ουσιαστικής διάταξης νόμου. Στην
παράβαση ουσιαστικής διάταξης νόμου εντάσσεται και η πλάνη περί τα
πράγματα, δηλαδή η εσφαλμένη αντίληψη του διοικητικού οργάνου ότι
συντρέχουν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες πραγματικές προϋποθέσεις
έκδοσης της πράξης.
Κατ’ αρχήν, βάσει της αρχής της νομιμότητας, η ανάκληση των
παράνομων ατομικών διοικητικών πράξεων (ή των ατομικών γενικού
περιεχομένου) γίνεται ελεύθερα από τη διοίκηση (ΣτΕ 4026/2008), ανεξάρτητα
από το εάν από τις πράξεις αυτές έχουν απορρεύσει δικαιώματα των
διοικουμένων, εφόσον πραγματοποιηθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος
από την έκδοση της πράξης και άρα από την απόκτηση των δικαιωμάτων από
πλευράς διοικουμένων. Κατά τη διατύπωση του άρθρου μόνου, παράγραφος 1
του α.ν. 261/1968: «Ατομικαί διοικητικαί πράξεις, εκδοθείσαι κατά παράβασιν
νόμου, ανακαλούνται υπό της Διοικήσεως ελευθέρως και άνευ οιασδήποτε δια
το Δημόσιον συνεπείας, εντός ευλόγου από της εκδόσεως αυτών χρόνου.» Στη

δεύτερο εδάφιο, σχετικά με τον εύλογο χρόνο ανάκλησης ορίζεται ότι:
«Επιφυλασσομένων των ειδικώς, άλλως οριζουσών, διατάξεων της κειμένης
νομοθεσίας, χρόνος, ήσσων της 5ετίας τουλάχιστον από της εκδόσεως των
κατά τα άνω ανακλητέων πράξεων, εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να
θεωρηθή ως μη εύλογος προς ανάκλησιν, ανεξαρτήτως τυχόν κτήσεως υπό
τρίτων βάσει αυτών οιουδήποτε δικαιώματος.».
Επειδή, από την έκδοση της με αρ. 157/13.7.2018 αποφάσεως της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, δεν έχει παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο της 5ετίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την ανάκληση της με αριθμό 157/13.7.2018 αποφάσεως της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, με την οποία έγινε δεκτό το
αίτημα του Παναγιώτη Αλεξόπουλου του Γρηγορίου και εγκρίθηκε
εξωδικαστικός συμβιβασμός για καταβολή σε αυτόν δαπάνης αποζημίωσης
ποσού 5.000,00 ευρώ, λόγω πρόκλησης φθοράς στο με αριθμό κυκλοφορίας
ΥΡΧ6102 Ι.Χ.Φ. όχημά του, από πτώση δέντρου που επισυνέβη στις 18.1.2018,
λόγω πλάνης περί τα πράγματα, συνισταμένης στην πεπλανημένη αντίληψη
περί συνδρομής των προϋποθέσεων του ουσιαστικού δικαίου, ήτοι των άρθρων
105 και 106 Εισ.Ν.Α.Κ. για την κατάρτιση εξωδικαστικού συμβιβασμού, ενώ
αυτές δεν συνέτρεχαν δεδομένου ότι το επίμαχο δέντρο βρισκόταν φυτεμένο
επί ιδιωτικού ακινήτου και όχι επί κοινοχρήστου χώρου.

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
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση-γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου
• Την σχετική νοµοθεσία
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Πολυχρονάκης Συµεών και Ζαρκαδούλας Νικόλαος
ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Tην ανάκληση της με αριθμό 157/13.7.2018 αποφάσεως της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, για τους λόγους που αναφέρονται στο
εισαγωγικό της παρούσας.

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ

,

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2.Χατζησάββας Μηνάς
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος
4. Πολυχρονάκης Συµεών
5.Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν.µέλος)
6.Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Καισαριανή
03/03/2020
Ακριβές απόσπασµα για χρήση
Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

