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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Θέµα: Αίτηµα της κ. Κυριακοπούλου Καρολίνας περί καταβολής αποζηµίωσης για την καταστροφή  
του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση πεύκου πάνω σε αυτό.  
 
Σύµφωνα µε: 
1. Με το άρθρο 72 παρ. Ιδ του ν. 3852/10 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 ......”. 
2. τα παρακάτω έγγραφα κι αλληλογραφία: 

2.1. τη µε υπ' αριθµ. πρωτ. 22576/26.07.2017 αίτηση της κ. Κυριακοπούλου Καρολίνας µε τα 
συνηµµένα δικαιολογητικά: 

I. φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας, 
II. φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας,  
III. φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης του συµβάντος από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος, 
IV. αναφορά της Ασφαλιστικής Εταιρείας περί του υπολογισµού της ζηµιάς µε συνηµµένες τις σχετικές 

φωτογραφίες, 
V. το µε αρ. πρωτ. 23876/11.08.2017 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος περί των ορίων της 

∆ηµοτικής οδού µε συνηµµένο χάρτη οδών προς τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
VI. η µε αρ.πρωτ. 23876/24.8.17 απάντηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  
VII. η µε αρ. πρωτ. 26677/04.09.2017 έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος). 

2.2. τη µε υπ’ αριθµ. πρωτ.34131/23.10.2017 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα αποζηµίωσης της κ. 
Κυριακοπούλου Καρολίνας για ποσό 8.293,94 ευρώ ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 34131/23.10.17 
γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας (σχετ. 2.2) στην οποία διατυπώνεται: “... Επί της προκείµενης 
περίπτωσης.... φρονούµε πως προκύπτει µε βεβαιότητα ότι για το γεγονός δεν υπάρχει, αλλά αντίθετα 
αποκλείεται κάθε αποζηµιωτική ευθύνη του ∆ήµου” καθώς σύµφωνα µε το σχετικό (2.1 VI) έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκύπτει ότι η θέση του δέντρου που έπεσε στο όχηµα της αιτούσας 
βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή που δεν αποτελεί κοινόχρηστο χώρο αλλά εµπίπτει στο χώρο 
εποπτείας της ∆ασικής Υπηρεσίας. “Εποµένως ∆ΕΝ θεµελιώνονται παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις 
των οργάνων του ∆ήµου που δηµιουργούν αντικειµενική ευθύνη, µε αποτέλεσµα να απουσιάζει ο 
απαιτούµενος αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξεως ή παραλείψεως και της ζηµίας”.  

 
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 

      ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
       

 
  


