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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
11Η Συνεδρίαση 14-03-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 53/2022
ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής ή μη της από 09.03.22 γνωμοδότησης του Νομικού Συνεργάτη του
Δημάρχου.
Πρακτικό της με αριθμό 11ης/2022 τακτική; δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την 14η του μηνός
ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:00 π. μ. στο δημοτικό κατάστημα,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4108/10-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του
Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν.μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
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Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 4106/10-03-2022 εισήγηση του υπαλλήλου
του Γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Σταθάκη Ιωάννη, καθώς και την
γνωμοδότηση του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου κ. Μηλιαράκη Κωνσταντίνου τα
οποία έχουν ως εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ΄ του Ν. 3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Προγραμμα Καλλικρατης» (Α΄ 78),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012, η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου «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».
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο παρ. 2 του Ν. 3852/2010 η απόφαση αυτή λαμβάνεται
ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα
της σχετικής απόφασης.
Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε τη γνωμοδότηση του Ειδικού Συνεργάτη του
Δημάρχου κ. Μηλιαράκη Κωνσταντίνου, για τη διενέργεια εξωδικαστικού συμβιβασμού
αναφορικά με αίτημα καταβολής αποζημίωσης λόγω ζημιών επί οχήματος του κ.
Μαράντου Δημητρίου από πτώση δέντρου, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη
του εξώδικου συμβιβασμού για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη
γνωμοδότηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Δυνάμει των με αριθμούς πρωτοκόλλου 25678/29.11.2021 και 26227/3.12.2021
αιτήσεών του, ο ανωτέρω αιτών ζήτησε την καταβολή από το Δήμο του ποσού των 1.159,40
ευρώ, ως αποζημίωση για την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που υπέστη το με αριθμό
κυκλοφορίας ΜΙΚ-1892 Ι.Χ. αυτοκίνητό του, από πτώση δέντρου, η οποία συνέβη στις
26.11.2021, στο παράδρομο που οδηγεί στις εργατικές πολυκατοικίες, παραπλεύρως από το
παρτέρι του πάρκου της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου αρ. 29, στην Καισαριανή, λόγω των
έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τον Δήμο.
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 δέντρου.
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-

Αντίγραφο από το με αρ. 7/4-2-2022 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του συνεργείου
φανοποιείας - βαφών «MOHAMADWALID» στο οποίο προσδιορίζεται το κόστος για
την αποκατάσταση των ζημιών σε 1.159,40 ευρώ.

-

Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας του οχήματός του.

-

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματός του που βρίσκεται σε ισχύ, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν υπάρχει κάλυψη για φυσικά φαινόμενα

-

Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (αριθ. πρωτ. 3977 Φ.808.7/29.11.2021) ότι
την 26.11.2021 και περί ώρας 16:40 μετέβη όχημά της, από τον 8ο Πυροσβεστικό
Σταθμό, στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου αρ. 29 στη περιοχή της Καισαριανής για
κοπή πεσμένου δέντρου. Δεν έγιναν ενέργειες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω
του ότι επιλήφθηκε ο Δήμος Καισαριανής, ωστόσο διαπίστωσε την πτώση του
δέντρου στο όχημα του αιτούντος.

-

Το από 11.02.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 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 (λεύκα μεγάλης ηλικίας) στο σταθμευμένο ΙΧ του αιτούντος που είχε
σταθμεύσει στο παράδρομο, παραπλεύρως από το παρτέρι του πάρκου της οδού
Βασιλέως Αλεξάνδρου αρ. 29, στην Καισαριανή και
την από 24.02.2022 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι δεν έχει λάβει σχετική
αποζημίωση από την ασφαλιστική του εταιρεία, για το προαναφερθέν συμβάν.

-

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.Σύμφωνα με την άνω διάταξη 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 τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει κατά την άποψή
μου να κρίνει τα εξής:
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επισυνέβησαν την ημέρα εκείνη ήταν τέτοιας
σφοδρότητας και 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
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έγγραφα που προσκόμισε ο ίδιος ο αιτών και ιδιαιτέρως από τη βεβαίωση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα ούτε ο ίδιος ο αιτών, αλλά ούτε και ο Δήμος να
βαρύνονται με κάποια υπαιτιότητα ως προς το επισυμβάν ατύχημα, το οποίο και οφείλεται
στα ανωτέρω αιφνίδια και έντονα καιρικά φαινόμενα.
Ωστόσο με βάση τη νομολογία που έχουν διαμορφώσει τα διοικητικά δικαστήρια σε
περιπτώσεις ζημιών σε οχήματα, λόγω πτώσης δέντρων, αναφορικά με την υποχρέωση των
δημοτικών Αρχών για τη συντήρηση και κοπή αυτών και την «οιονεί» αντικειμενική τους
ευθύνη, ήτοι ανεξαρτήτως υπαιτιότητας (ενδεικτικά Δ.Εφ.Θεσσ. 204/2021, με πρβλ. ΣτΕ
3098/2015, ΔΕφΑθ 5124/2014, 70/2006), είναι λίαν πιθανόν η αξίωση του αιτούντος να
ευδοκιμήσει σε περίπτωση ασκήσεως από τον ίδιο σχετικής αγωγής, την οποία με
βεβαιότητα θα ασκήσει.
Συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη,
-

των ζημιών που υπέστη ο αιτών, οι οποίες αναφέρονται στο προσκομισθέν από
αυτόν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του συνεργείου βαφοποιΐας-βαφών
«MOHAMADWALID» στο οποίο προσδιορίζεται το κόστος για την αποκατάσταση των
ζημιών σε 1.159,40 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, ως εύλογου, του ποσού των 1.000,00 ευρώ και εφόσον βεβαίως
περιορίσει την απαίτησή του αυτή ή άλλως στο ποσό που θα καθορίσει η Οικονομική
Επιτροπή κατά την ελεύθερη κρίση της.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη :
 Την εισήγηση του υπαλλήλου του Γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
 Την γνωμοδότηση του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου
 Τις με αριθμούς πρωτοκόλλου 25678/29.11.2021 και 26227/3.12.2021 αιτήσεών του
κ. Μαράντου Δημητρίου
 Τα δικαιολογητικά που προσκόμισε
 Την σχετική νομοθεσία
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την από 09.03.22 γνωμοδότηση του Νομικού Συνεργάτη του Δημάρχου κ.
Μηλιαράκη Κωνσταντίνου για την κατάρτιση εξωδίκου συμβιβασμού, με συνολική
καταβολή προς τον αιτούντα κ. Μαράντο Δημήτριο , ως εύλογου, του ποσού των 1.000,00
ευρώ και εφόσον βεβαίως περιορίσει την απαίτησή του αυτή
Το ποσό θα καταλογιστεί στον ΚΑ 00-6492.0001 «Αποζημίωση πολιτών για φθορά σε
οχήματα»

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2022

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

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
14/03/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

