
                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αγ. Στέφανος:   26.4.13 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρ. Πρωτ:   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                                                                 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος 
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29                      
Τηλ:2132030600  FAX:2132030630                                                                         
 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΠΡΟΣ:  1.  ΑΝΤΙ∆/ΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
             2.  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ    

ΣΧΕΤ:   Η µε αρ.πρωτ. 11615/13  αίτηση του  κ. ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
 

Με την υπο άνω σχετικό αίτηση ζητείται η εκ µέρους του ∆ήµου  αποκατάσταση 

της ζηµίας που υπέστει  την 7.2.13  απο πτώση κλαδιού δένδρου πάνω στο 

σταθµευµένο αυτοκίνητό του επι της οδού Λεύκης αρ. 24 στο Κρυονέρι  

Επειδή συντρέχει νόµιµη περίπτωση διερεύνισης του περιεχοµένου της 

αίτησης  και των συνθηκών του ατυχήµατος  για τον σχηµατισµό εικόνας, 

συναγωγή συµπερασµάτων για την περαιτέρω και επι της αιτήσεως 

απάντηση του ∆ήµου  

 

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  

Α] Να γίνει  διερεύνηση για  τη διαπίστωση των προβαλλοµένων  στην αίτηση  και 

συγκεκριµένα να επιβεβαιωθεί εάν το δένδρο από το οποίο αποκόπηκε το κλαδί 

που έπεσε στο όχηµα του αιτούντος βρίσκεται επι δηµοτικού/κοινοχρήστου χώρου 

στο πεζοδρόµιο ή εντός ιδιοκτησίας τρίτου.  

Β] Να µας υποβληθούν οι απόψεις και οι θέσεις της υπηρεσίας σας επι της εν 

θέµατι υπόθεσης προκειµένου ο ∆ήµος να απαντήσει στο υποβληθέν αίτηµα 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      

 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 1. ∆ΗΜΑΡΧΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  2. Γ.Γ  3. ΑΝΤ/ΧΟ  Τ.Υ    
 
∆ΙΑΝ:  1. ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ   2. ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  3. ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 



                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αγ. Στέφανος:   28.5.13 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρ. Πρωτ:   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                                                                 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος 
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29                      
Τηλ:2132030600  FAX:2132030630                                                                         
 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΠΡΟΣ:    1. ΑΝΤΙ∆/ΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
              2. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ∆ΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ & ∆ΙΑΣΩΣΗΣ   
                  [Ειρήνης 18 – Ροδόπολη] Υπόψη κ. Απολ. ΚΟΥΝΗ 
 

ΘΕΜΑ: ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ    

ΣΧΕΤ:   1. το µε αρ.πρωτ. 16158/27.5.13 έγγραφό σας  
            2. το µε αρ.πρωτ. 13078/26.4.13 έγγραφό µας αναζήτησης απόψεων  
 
Με το υπο σχετ. (2) έγγραφό µας ζητούσαµε τις απόψεις σας σχετικά µε την 

υπ'αρ.πρωτ. 11615/13 αίτηση του κ. Νικ.Κολµανιώτη για αποκατάσταση της 

αναφερόµενης σ' αυτήν ζηµιάς του οχήµατός του απο πτώση σ' αυτό δένδρου 

Με το υπο σχετ. (1) έγγραφό σας αναφέρετε οτι ευθύνεται η υπηρεσία σχετικά µε 

την αιτούµενη ζηµιά, χωρίς όµως να διεκρινίζεται ποια ακριβώς είναι η πληµµέλεια 

ή η παράνοµη πράξη ή παράλειψη των οργάνων της υπηρεσίας για την πρόκληση 

της ζηµιάς, ενω δεν µας απαντάτε στο υπο στοιχ. [Α] ερώτηµα του υπο σχετ. 2 

εγγράφου µας όπου αναφέραµε “ Α] Να γίνει  διερεύνηση για  τη διαπίστωση των 

προβαλλοµένων  στην αίτηση  και συγκεκριµένα να επιβεβαιωθεί εάν το δένδρο 

από το οποίο αποκόπηκε το κλαδί που έπεσε στο όχηµα του αιτούντος βρίσκεται 

επι δηµοτικού/κοινοχρήστου χώρου στο πεζοδρόµιο ή εντός ιδιοκτησίας τρίτου.”    

 

Προκειµένου µε ασφάλεια να εκφράσουµε την άποψή µας επιβάλλεται να µας 

απαντηθεί α) σε τι συνίσταται η ευθύνη της υπηρεσίας (λχ έκοβε το κλαδί 

συνεργείο του ∆ήµου??) και β) αν η πτώση του κλαδιού δεν έγινε απο πληµµέλεια 

συνεργείου του ∆ήµου, επιβάλλεται να µας απαντηθεί εαν το δένδρο ήταν σε 

κοινόχρηστο χώρο (δηλ. σε πεζοδρόµιο )  γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλ. 

ήταν εντός ιδιωτικής ιδιοκτησίας ευθύνεται ο ιδιοκτήτης της για την πρόκληση της 

ζηµιάς 

 



Σηµ Στα ως άνω ερωτήµατα παρακαλούµε να µας απαντήσει και το κλιµάκιο 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ∆ΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ & ∆ΙΑΣΩΣΗΣ δεδοµένου οτι στο 

µε αρ.πρωτ. 1386/13.2.13 έγγραφο αναφοράς συµβάντος δεν προκύπτει η θέση 

του αποκοπέντος δένδρου (εαν ο κορµός τους ήταν σε δηµοτικό/κοινόχρηστο 

χώρο ή ιδιωτικό)  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      

 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 1. ∆ΗΜΑΡΧΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  2. Γ.Γ  3. ΑΝΤ/ΧΟ  Τ.Υ    
 
∆ΙΑΝ:  1. ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ   2. ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  3. ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 



                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αγ. Στέφανος:  2.10.13 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρ. Πρωτ:   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                                                                 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος 
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29                      
Τηλ:2132030600  FAX:213203063                                             

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
ΠΡΟΣ:  1.  κ. ∆ήµαρχο ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
             2.  ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
             3.  ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- Τµήµα Λογιστηρίου  
                  
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος δηµότη κ. ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το 
αυτοκίνητό της απο πτώση κλαδιού δένδρου   
 

ΣΧΕΤ: 1. Η µε αρ.πρωτ. 11615/13  αίτηση του  κ. ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
          2. Φωτογραφικό υλικό όπου εµφαίνονται οι ζηµιές 
          3. Προσφορά του συνεργείου car center για τη δαπάνη της επισκευης    
           4.το µε αρ.πρωτ. 1386/13.2.13  έγγραφο των Εθελοντικών ∆υνάµεων    
              ∆ιάσωσης  
          5. το µε αρ.πρωτ. 13078/26.4.13 έγγραφό µας αναζήτησης απόψεων           
          6. το µε αρ.πρωτ. 16158/13 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
          7. το µε αρ. 16718/28.5.13  έγγραφό µας παροχής διευκρινίσεων 
          8. το µε αρ. 1482/13  απαντητικό έγγραφο των  Εθελοντικών ∆υνάµεων    
              ∆ιάσωσης  
                     

ΑΙΤΗΜΑ:  

 
Με την υπο σχετικό (1) αίτηση ζητείται η εκ µέρους του ∆ήµου  αποκατάσταση της 

ζηµίας που υπέστει ο ενδιαφερόµενος  την 7.2.13  απο πτώση κλαδιού δένδρου 

πάνω στο σταθµευµένο αυτοκίνητό του επι της οδού Λεύκης αρ. 24 στο Κρυονέρι  

 

Α.   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

1. Κατά την έννοια των αρ. 105-106 ΕισΝΑΚ ευθύνη του ∆ηµοσίου ή των ΝΠ∆∆ 

προς αποζηµίωση γεννάται από εκτελεστές διοικητικές πράξεις των οργάνων τους, 

ή από παράλειψη προς έκδοση τέτοιων πράξεων, αλλά και από υλικές ενέργειες 

που τελέσθηκαν σε συνάρτηση προς την οργάνωση και λειτουργία της δηµόσιας 

υπηρεσίας, ή εξαιτίας τους και δεν συνδέονται µε την ιδιωτική διαχείριση της 

περιουσίας του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆, ούτε οφείλονται σε προσωπικό πταίσµα 



οργάνου που ενήργησε εντός του κύκλου των υπηρεσιακων του καθηκόντων  

(ΑΕ∆ 5/95 Ελλ∆νη 1995/562, ΣτΕ 3308/96 ∆ι∆ικ 1997/204). 

2. Οι προϋποθέσεις της ευθύνης για παράνοµες ζηµιογόνες πράξεις του ∆ηµοσίου 

κατ’αρ. 105 Εισ.Ν.ΑΚ είναι οι ακόλουθες: α) η πράξη ή παράλειψη πρέπει να 

προήλθε από όργανο του ΝΠ∆∆, β) η πράξη ή παράλειψη πρέπει να ανήκει στην 

περιοχή της «κυριαρχικής διοικήσεως», γ) να έγινε «κατά την ενάσκηση της 

ανατεθειµένης δηµόσιας εξουσίας,  δ) η πράξη να είναι παράνοµη,  ε) η πράξη 

πρέπει να παρέβη διάταξη µη κειµένη χάριν του γενικού συµφέροντος, στ) η 

πράξη ή παράλειψη πρέπει να προξένησε ζηµία , ανάµεσα δε στην πράξη και στη 

ζηµία πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια και αυτή η αιτιότης της συναφείας 

πρέπει να είναι πρόσφορη .  

 

3.  Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «1. Η Οικονοµική Επιτροπή [που αντικατέστησε την 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή] είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 

λειτουργίας του δήµου και  έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α)…β)…γ)…δ)…ε)…στ)…ζ)…η) …θ)…ι)…ια)…ιβ)…ιγ)…ιδ) «αποφασίζει για το 

δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο 

συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ευρώ,    2. 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 ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06) συνδυαστικά µε τις νέες  του 

‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ’ (Ν.3852/10). 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.  

Εφόσον, λοιπόν, συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού, 

ήτοι: α) παράνοµη πράξη ή παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργά-

νων του δήµου η οποία δηµιουργεί αντικειµενική ευθύνη του δήµου κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισ.ΝΑΚ, β) αποδεικνύεται η ύπαρξη 

ζηµίας, η έκταση αυτής, καθώς και οι συνθήκες πρόκλησης, οι οποίες πρέπει να 

προσδιορίζονται κατά τρόπο αξιόπιστο και να αποδεικνύονται µε την προσκόµιση 

των απαραίτητων παραστατικών στοιχείων και γ) αιτιώδης σύνδεσµος, η ύπαρξη 

του οποίου να προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο, µεταξύ της πράξης ή παράλειψης 



και της επελθούσας ζηµίας, υπό την έννοια ότι η φερόµενη ως ζηµιογόνος πράξη ή 

παράλειψη κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων µπορεί να επιφέρει το 

ζηµιογόνο αποτέλεσµα,  

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

Στην εξεταζόµενη περίπτωση φρονούµε ότι συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί 

όροι το συµβιβασµού αφού υφίσταται α) παράνοµη πράξη ή παράλειψη οφειλόµε-

νης νόµιµης ενέργειας των οργάνων του δήµου που συνίσταται στην παράλειψη 

ελέγχου των χώρων πρασίνου –κλαδέµατος των δένδρων κλπ β)  η ύπαρξη 

ζηµίας, η έκταση αυτής [βλ. προσφορά, φωτογραφίες σε συνδυασµό µε έγγραφο 

της µονάδος διάσωσης], καθώς και οι συνθήκες πρόκλησης , και γ) επιβεβαιώνεται 

από τα προσκοµισθέντα έγγραφα και δή της ∆/νσης Περιβάλλοντος & της µονάδας 

διάσωσης (σχετ. 4, 6, 8)  , κατά τρόπο αντικειµενικό και αδιαµφισβήτητο ο 

αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ζηµιογόνας πράξης ή παράλειψης 

και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος, καθόσον από την πληµµελή συντήρηση άλλως 

την έλλειψη ελέγχου των χώρων πρασίνου και εν προκειµένω του συγκεκριµένου 

δένδρου που παρουσίαζε επικινδυνότητα σπασίµατος κλαδιών [ενέργεια που 

εντάσσεται στις υποχρεώσεις του ∆ήµου όπως βεβαιώνεται µε τα σχετ. (6 & 8) 

έγγραφα]  επήλθε η συγκεκριµένη ζηµία.   

 

Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω και σύµφωνα µε τις αρχές τις χρηστής διοίκησης 

που επιβάλλουν τη υπεύθυνη στάση της ∆ιοίκησης και την αποφυγή υποβολής του 

∆ηµότη σε χρονοβόρα δικαστική ταλαιπωρία και έξοδα αλλά και προς αποφυγή 

(βεβαίας) δικαστικής υποχρέωσης του ∆ήµου στη καταβολή αυξηµένης  δαπάνης 

προς αποζηµίωση, φρονούµε πως  συντρέχει νόµιµη περίπτωση συµβιβασµού για 

την εν λόγω υπόθεση και λήψη αρµοδίως σχετικής απόφασης από την Οικονοµική 

Επιτροπή  για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης, περι καταβολής 

της αιτουµένης δαπάνης  µε την προσκοµιδή  από τον αιτούντα    α] αντιγραφου  

της αδείας κυκλοφορίας του οχήµατός του  και β] των πρωτότυπων παραστατικών 

[ΑΠΥ ή απόδειξη]  της δαπάνης   προς αποκατάσταση της βλάβης . 

 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      

 

 
ΚΟΙΝ:  1. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  2. Γ.Γ. 3,4. ΑΝΤ/ΧΟΥΣ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ  
Ε.∆:  1. AΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 2. ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 3. ΑΡΧΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

∆ΗΜΟΥ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 



 

ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΖΗΜΙΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ  

ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ∆ΡΟΥ 

 

 


