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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
 
ΠΡΟΣ:   ∆ήµαρχο ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ - ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                             
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδοτική εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κας Αικ. Βαρδαλάχου 

περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιές απο πτώση δένδρου   

 
ΣΧΕΤ.   1. η µε αρ.πρωτ. 633/12.1.15 αίτηση της κ. Αικ. Βαρδαλάχου 
            2. η µε αρ.πρωτ. 6735/15 Αρνητική Γνωµοδότησή µας µε τα συνηµµένα σ' 
               αυτή έγγραφα 
            3.Το µε αρ.πρωτ. 10332/24.4.15 Νέο έγγραφο της ∆/νσης Περ/ντος µε  
               την συνηµµένη σ' αυτό µε αρ.πρωτ. 633/7.4.15 δεύτερη αυτοψία 
            4. τα µε αρ. 70 & 146/3.2.15 παραστατικά (ΑΠΥ + ΑΛΠ) 
  

   -----000------ 
 

ΑΙΤΗΜΑ: 

Με την υπο σχετ. (1) αίτηση της ενδιαφερόµενης  ζητείται η αποκατάσταση της 

ζηµίας που υπέστη το ΙΧΕ  αυτ/τό της (θραύση παµπριζ)  στις 31.12.14 όντας 

σταθµευµένο επι της οδού Κολοκοτρώνη & Πιπεροπούλου στη Σταµάτα,  από 

πτώση  κλαδιού δένδρου που αποδίδεται στην χιονόπτωση, συνοδεύοντας την  

αίτησή της µε αντίγραφο της απο 10.1.15 προσφοράς δαπάνης προς 

αντικατάσταση του παµπριζ καθώς και τα υπο σχετ. (4) παραστατικά συνολικού 

ποσύ <305,75>€ που προσκόµισε στη συνέχεια, καθώς και τρείς φωτογραφίες 

που απεικονίζουν ενα κλαδί δένδρου επι του εδάφους σε καλές καιρικές συνθήκες. 

 

Επι του προκείµενου αιτήµατος, τοποθετηθήκαµε µε την υπο σχετ. (2) 

Γνωµοδότησή µας στο περιεχόµενο της οποίας και δη το σκεπτικό, προς αποφυγή 

επαναλήψεων, εξ ολοκλήρου παραπέµπουµε και αναφερόµαστε . 

 

Υστερα απο την διαβίβαση του υπο σχετ. (3) νέου εγγράφου της ∆/νσης Περ/ντος  

που αφορά και πρόκειται σε <ορθή επανάληψη  αποστολής απόψεων σχετικά µε 

αυτοψία> κατόπιν δεύτερης αυτοψίας , όπως αναφέρεται σ' αυτό, “..η υπηρεσία 



µας....διαπίστωσε σύµφωνα µε την υπόδειξη του ∆ηµότη οτι το δέντρο που 

προκάλεσε τη ζηµιά ύστερα απο το σπάσιµο των κλαδιών βρίσκεται σε δηµόσιο 

χώρο και όχι σε ιδιωτικό όπως είχε αρχικά εκτιµηθεί”  

 

Κατόπιν τούτου, αναφερόµενο στο σκεπτικό και νοµοθετικό πλαίσιο της προηγού-

µενης Γνωµοδότησής µας, ενόψει της ορθής επανάληψης στα ευρήµατα της 

διενεργηθείσης αυτοψίας 

Στην εξεταζόµενη περίπτωση φρονούµε ότι συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί 

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

µενης νόµιµης ενέργειας των οργάνων του δήµου - όπως παράλειψη εποπτείας 

/κλαδέµατος των ευρισκοµένων σε κοινόχρηστους χώρους δένδρων, β) αποδει-

κνύεται κατά τρόπο αξιόπιστο από τα προσκοµισθέντα  έγγραφα και συγκεκριµένα 

το φωτογραφικό υλικό  σε συνδυασµό µε την προσαγόµενη έκθεση προσφορά του 

συνεργείου  η πρόκληση της προβαλλόµενης ζηµίας γ) επιβεβαιώνεται  από τα 

προαναφερόµενα  έγγραφα  και δη απο την διενεργηθείσας δεύτερη αυτοψία κατά 

τρόπο αντικειµενικό και αδιαµφισβήτητο ο αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος 

µεταξύ της ζηµιογόνας πράξης ή παράλειψης και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος, 

καθόσον από τα βεβαιωθέντα πραγµατικά περιστατικά σε συνδυασµό µε τα 

διδάγµατα της κοινής πείρας  η φερόµενη ως ζηµιογόνα πράξη ή παράλειψη ήταν 

ικανή, από µόνη της, χωρίς την συνδροµή άλλων παραγόντων, να επιφέρει τις 

συγκεκριµένες προβαλλόµενες ζηµίες .  

 

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   

 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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