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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 5 / 2020  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2 / 2020  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Αποζημίωση για υλικές  ζημιές λόγω πτώσης κλαδιών δέντρου». 

 

  

 

    Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 7η  Ιανουαρίου  , του έτους 2020,ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 13:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική 

Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 303/ 3/01/2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του  

άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α').   

  

Ήταν  δε παρόντες : 

από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)  2) 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ  4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  5) 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ   6) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  7) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   

8) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)  

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 8 - σύμφωνα με τις διατάξεις του  

άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται  στην συζήτηση των 

θεμάτων. 

         Ο Προεδρεύων  της Οικονομικής Επιτροπής Αντιδήμαρχος Διοικητικής 

μεταρρύθμισης και Οικονομικών υπηρεσιών κ. Κιζιρίδης Γεώργιος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κιζιρίδης Γεώργιος , 

εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Αποζημίωση για υλικές  

ζημιές λόγω πτώσης κλαδιών δέντρου», δίνει το λόγο στον Προϊστάμενο της 

Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου, κ. Πατλακίδη Κωνσταντίνο  , ο 

οποίος λέγει τα παρακάτω:  

         “Κύριοι Σύμβουλοι, έχοντας υπόψη, 
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1)Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 32839/22-10-2019  αίτηση του  ενδιαφερόμενου.                

2)Το αριθ. πρωτ. 2501/10-α/10-09-2019 δελτίο συμβάντων  Αστυνομικού   

Τμήματος  Αλεξ/πολης.  

3) Φωτογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή (cd).  

4) Αποδείξεις  ζημίας  από ιδιωτικό φανοποιείο αυτ/των. 
            

 Ο κ. Παπαδόπουλος Αθανάσιος , με την υπ’ αριθ. πρωτ. 32839/22-10-2019  

αίτηση του  ζητά να αποζημιωθεί από το Δήμο για υλικές ζημιές που υπέστη  το  

υπ΄ αρ. κυκλοφορίας ΕΒΚ9327  Ι.Χ.Ε. όχημα  και  αναφέρονται   σε φθορά  του  

παραπάνω  οχήματος  από  πτώση κλαδιού   δένδρου  ενώ κινούνταν με το  

παραπάνω όχημα    επί  της  οδού  Λ. Δημοκρατίας  έμπροσθεν του  κλειστού 

γυμναστηρίου «Μ. Παρασκευόπουλος»  ,στις  07/09/2019.  
 

Σχετικά, προσκομίζει το υπ’ αριθ. πρωτ. 2501/10-α/10-09-2019 αντίγραφο εκ 

του δελτίου συμβάντος του  περιπολικού του ΑΤ Αλεξανδρούπολης στο οποίο 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

« 20:30μ.μ. , Αλεξανδρούπολη –Λ. Δημοκρατίας 420. Φθορές σε κινούμενο όχημα 

από πτώση  κλαδιού  δέντρου.  

Αναφέρω ότι κατά την άφιξή μας στο σημείο , μας ανέμενε ο Παπαδόπουλος 

Αθανάσιος  του Γεωργίου   ,  μας δήλωσε ότι την 07-09-2019 και περί ώρα 19:50 , 

ενώ κινούνταν κανονικά με το     υπ΄ αρ. κυκλοφορίας ΕΒΚ9327  Ι.Χ.Ε όχημα  του  

επί  της  οδού  Λ. Δημοκρατίας έναντι καταστήματος υγρών καυσίμων “shell”, 

κλαδί δένδρου έσπασε και έπεσε επάνω στο όχημα   με αποτέλεσμα την πρόκληση 

μόνο υλικών ζημιών. 

Στο σημείο βρέθηκε κατά  την άφιξη μας  σπασμένο κλαδί δένδρου παράπλευρα 

του οχήματος στο οδόστρωμα. 

Ενημερώθηκε η  Υπηρεσία  Πρασίνου του Δήμου Αλεξ/πολης   

Υποδείξαμε για νόμιμες περαιτέρω ενέργειες.  

Ευρ.  Αρχ. Βομβέλλης .  

Αλεξανδρούπολη , 07-09-2019»   

Περαιτέρω, ο  Παπαδόπουλος Αθανάσιος  προσκομίζει :  

1) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών την 18/10/19 της φανοποιείας  «ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ 

Δ.Γ. ΟΕ» ποσού 186,00 € με το ΦΠΑ 24%  για την επισκευή του οχήματος  του κ. 

Παπαδόπουλου  Αθανασίου. 

2) Φωτογραφίες  σε  ηλεκτρονική μορφή (cd). 

Με την υποβληθείσα υπ’ αριθ. πρωτ. 32839/22-10-2019 αίτηση, ο κ. 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος , ζητά, για την αιτία που περιγράφεται στο 

αστυνομικό δελτίο, να της καταβάλει ο Δήμος ως αποζημίωση την αξία της 

ανωτέρου  απόδειξης  που δαπάνησε για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών 

που υπέστη το  όχημά του από την προπεριγραφείσα  αιτία.  

Από το Προεδρικό Διάταγμα 410/1995 καθιδρύεται αποκλειστική αρμοδιότητα του 

Δήμου ως «προς την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία χώρων πρασίνου, 

υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων και των δεντροστοιχιών που βρίσκονται εντός 

των εδαφικών του ορίων». Η αρμοδιότητα μάλιστα αυτή «αφορά και στη λήψη 

κατάλληλων μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στον προληπτικό 

έλεγχο της κατάστασης των μεγάλων δέντρων και σε περίπτωση διαπίστωσης 

κινδύνου πτώσης αυτών, στην επίκαιρη σήμανση του χώρου (τοποθέτηση 

κατάλληλης προειδοποιητικής πινακίδας, εκκένωση περιβάλλοντος χώρου, 

απαγόρευση διέλευσης πεζών και τροχοφόρων οχημάτων), καθώς και στην 

έγκαιρη αποκοπή του δέντρου, προκειμένου να μη διακυβεύεται η ασφαλής χρήση 

των κοινόχρηστων χώρων από τους πολίτες και να μην προκαλούνται υλικές 

ζημιές».  

 

Επίσης, η αποζημίωση συνίσταται στο χρηματικό ποσό που απαιτείται για την 

αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά του πράγματος στην προτέρα 

κατάστασή του, η οποία θα επιτρέψει  την απόλαυση των ωφελημάτων που 

απορρέουν από αυτό.  

Περαιτέρω, από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 

75 Ν. 3463/2006) προκύπτει, ότι ο Δήμος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την 
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συντήρηση των χώρων πρασίνου και των υπαίθριων κοινοχρήστων χώρων, που 

ανήκουν στην τοπική του αρμοδιότητα, καθώς και για την μέριμνα και την λήψη 

μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων.  

  

Επίσης, στην διάταξη του άρθρου 5 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών 

και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και στην παρ. 2 αυτού ορίζεται 

ότι: «…η μέριμνα για την ανάπτυξη, βελτίωση, αναδάσωση και προστασία των 

πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών περιοχών δενδροστοιχιών 

ανήκει εις τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης …Αι ως άνω 

υπηρεσίες και οργανισμοί δύνανται να ζητούν την συνδρομή της δασικής 

υπηρεσίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση …». Από το συνδυασμό των ανωτέρω 

διατάξεων, συνάγεται ότι ο Δήμος είναι αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για τη 

συντήρηση, επίβλεψη και ασφαλή χρήση από πλευράς των πολιτών των χώρων 

όπου έχουν φυτευτεί δέντρα. Ειδικότερα επιβάλλεται  στους ΟΤΑ, ρητή υποχρέωση 

να προβαίνει με επιμέλεια, σε κάθε αναγκαία ενέργεια και να λαμβάνει προληπτικά, 

όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει την πτώση των δέντρων ή κλαδιών 

τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη κίνηση των πεζών και 

οχημάτων στις παρακείμενες οδούς.  

Στην υπό κρίση περίπτωση υφίστανται τα ακόλουθα δεδομένα:  

-Το ΕΒΚ9327  Ι.Χ.Ε. όχημα   του  κ. Παπαδόπουλου Αθανασίου  υπέστη ζημιές 

από την πτώση κλαδιού  δέντρου επάνω σε αυτό.  

-Το παραπάνω σημείο όπου έγινε το συμβάν σημαίνει ότι  πρόκειται για δέντρο της 

δημοτικής δεντροστοιχίας και όχι για δέντρο εντός  ιδιωτικού χώρου. 

-Έτσι υπεύθυνο  είναι  το αρμόδιο  τμήμα  Πρασίνου του Δήμου μας , το  οποίο  

έλαβε γνώση  σχετικά με το συμβάν.  

-Υπό την ανωτέρω προϋπόθεση, το ατύχημα, ο τόπος του ατυχήματος, η αιτία και 

οι συνθήκες επέλευσης αυτού, ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των παραλείψεων 

(προληπτική ενδεδειγμένη συντήρηση δέντρου-κοπή κλαδιών) και της επελθούσας 

ζημίας καθώς και οι ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν, βεβαιώνονται από το  τοπικό 

Αστυνομικό Τμήμα  της  ΕΛΛΑΣ.  

-Το ποσό, το οποίο ζητά ο αιτών  προκύπτει από απόδειξη παροχής υπηρεσιών που 

εκδόθηκε από το  παραπάνω συνεργείο επισκευής οχημάτων , που αποκατέστησαν 

τις σχετικές ζημιές καθώς και φωτογραφίες  το υλικών ζημιών  που  υπέστη το 

όχημά του σε  ηλεκτρονική μορφή (cd).  

  

Σημειώνουμε ότι , ο παθών  αιτείται μόνο την αποκατάσταση ορισμένων υλικών 

ζημιών, που υπέστη το  όχημά του. 

Επίσης , δεν έχει υποβάλει αίτημα για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 

 

Υπό τις ανωτέρω δύο προϋποθέσεις :  

Πρώτον της διαβεβαίωσης ότι το δέντρο ανήκε σε δημοτική δενδροστοιχία και 

δεύτερον του ελέγχου της  απόδειξης  των εργασιών και υλικών για την 

αποκατάσταση των ζημιών, και με δεδομένα :  

α) τις συνθήκες επέλευσης του συμβάντος και της εξ αυτού πρόκλησης των 

υλικών ζημιών του   οχήματος  του  κ Παπαδόπουλου Αθανασίου  ,  

β) την αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου (ΠΔ 410/95) για την, δια των 

αρμοδίων υπηρεσιών του, λήψη κατάλληλων μέτρων προς αποφυγή διακύβευσης 

της ασφαλούς χρήσης των οδών και της πρόκλησης υλικών ζημιών από πτώση 

κλαδιών δέντρων, καθώς και την κατά νόμο υπευθυνότητα του Δήμου για τη 

συντήρηση, επίβλεψη και ασφαλή χρήση, του χώρου όπου είχε φυτευτεί το δέντρο 

από το οποίο κατέπεσε κλαδί στο όχημα του αιτούντος. 

 

-Ο  εντοπισμός  όμως των επικίνδυνων  κλαδιών  δεν  μπορεί  να  επιτευχθεί  στο  

100%  των περιπτώσεων. Τα  δένδρα  είναι  ζωντανοί  οργανισμοί  που  

επιβιώνουν  στο  σκληρό  για  αυτούς  αστικό  περιβάλλον ,όπου  υπάρχει  

περιορισμός  χώρου  και  θρεπτικών στοιχείων. 

-Αυτό  έχει  σαν αποτέλεσμα  την στρεσογόνο  αντίδραση  των  φυτών  με  πτώση   

κλαδιών. Φαινόμενο που  δεν μπορεί  να  προβλεφθεί  λόγω  της  μη  εμφανούς  

κατάστασης  του  ξύλου  το  οποίο μπορεί  να  δείχνει  υγειές  εξωτερικά.          
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-Λόγω  της  μέριμνας  και  σωστής  συντήρησης  από  το  Τμήμα  Πρασίνου , αυτά  

τα  φαινόμενα  είναι  σχετικά  λίγα   ,  δεδομένου ότι  τα  δένδρα  στο  κεντρικό  

ιστό  της  πόλης  είναι  αρκετά  γερασμένα. 

-Τονίζεται όμως  ότι  το  παραπάνω  γεγονός , σε  καμία  περίπτωση  δεν  

δικαιολογεί  την  αυστηρή  κλάδευση  ή  και την  κοπή  δένδρων  ανεξέλεγκτα  

γιατί  τότε  αναιρούνται  τα  θετικά  οφέλη  ύπαρξης  δένδρων  και  γενικότερο 

πρασίνου σε  μια  πόλη.              

  

γ) Το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε ότι η πτώση του δέντρου προήλθε από ακραία 

καιρικά φαινόμενα-θεομηνία ώστε να μπορούσε να θεωρηθεί ότι συντρέχει 

περίπτωση ανωτέρας βίας που αποτελεί λόγο απαλλαγής της ευθύνης του 

δημοσίου προς αποζημίωση για ζημιές που προήλθαν από τέτοια γεγονότα 

εξαιρετικά και απρόβλεπτα, που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν όσα μέτρα 

και αν ελάμβανε και όση επιμέλεια και σύνεση και αν επιδείκνυε ο μέσος συνετός 

άνθρωπος για την αποτροπή τους 

Σημειώνεται επίσης, ότι η καταιγίδα και οι θυελλώδεις άνεμοι δεν συνιστούν εξ 

ορισμού ανωτέρα βία που επιφέρει την πτώση δέντρων ή κλαδιών παρά μόνο όταν 

εκδηλωθούν κατά τρόπο που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί και με τέτοια ένταση 

που καθιστούν την πτώση αναπόφευκτη.  

Κατά συνέπεια, εν προκειμένω δεν μπορούμε να επικαλεστούμε περίπτωση 

ανωτέρας βίας, θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου να επιλυθεί η ως 

άνω διαφορά συμβιβαστικά και να καταβληθεί το αιτούμενο ποσό. Και τούτο διότι, 

σε ενδεχόμενη δικαστική προσφυγή του παθούντος, δεν θα υπήρχε επιχείρημα, το 

οποίο προτεινόμενο από την πλευρά του Δήμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

απόρριψη του αιτήματός του για αποζημίωσή , ή περιορισμό του αιτήματός του (το 

ύψος του οποίου βέβαια θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το αιτούμενο σήμερα ποσό 

καθώς με βεβαιότητα θα αξιωθούν από αυτόν επιπλέον των υπαρχόντων  υλικών 

ζημιών  , για χρηματική ικανοποίησή του λόγω ηθικής βλάβης, δικαστική δαπάνη 

κ.λ.π., πλέον των τόκων που θα υπολογισθούν στο  εκδικασθέντος τελικό ποσό). 

  

Εν όψει όλων των παραπάνω θεωρούμε , ότι υπάρχει συμφέρον του Δήμου να 

προχωρήσει σε  συμβιβασμό με τον κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο και να του 

καταβληθεί το αιτούμενο ποσό που δαπανήθηκε για την αποκατάσταση των 

προκληθεισών από την πτώση του συγκεκριμένου κλαδιού δέντρου επί του 

οχήματός  του όπως προκύπτει από τις  υποβληθέντες αποδείξεις-φωτογραφίες  , 

υπό τον όρο, ότι θα δηλώσει ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου καμία 

άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά με το εν λόγω συμβάν.  

Αλεξανδρούπολη , 02-02-2019  

Για τη  Υπηρεσία  Πρασίνου  

 

-Το Τμήμα Πρασίνου  της Δ/νσης Καθ/τας- Περ/ντος & Πρασίνου βεβαιώνει ότι το 

δένδρο βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο(πεζοδρόμιο) ευθύνης του Δήμου μας.  

 

Με  βάση τα  παραπάνω  ,Εισηγούμαστε 

 

Να  καταβληθεί το αιτούμενο ποσό που δαπανήθηκε για την αποκατάσταση των 

προκληθεισών από την πτώση του συγκεκριμένου κλαδιού δέντρου ,  στο όχημα  

του αιτούντος κ. Παπαδόπουλου Αθανάσιου , όπως προκύπτει από τις 

υποβληθέντες αποδείξεις του , σύμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηση - 

βεβαίωση της Υπηρεσίας Πρασίνου  της Δ/νσης Καθ/τας- Περ/ντος & Πρασίνου  

του Δήμου Αλεξ/πολης , όπως παρουσιάζονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 

και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 

άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις 

διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

       Την καταβολή του αιτούμενου ποσού  που δαπανήθηκε για την αποκατάσταση 

των προκληθεισών από την πτώση του συγκεκριμένου κλαδιού δέντρου ,  στο 

όχημα  του αιτούντος κ. Παπαδόπουλου Αθανάσιου , όπως προκύπτει από τις 

υποβληθέντες αποδείξεις του , σύμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηση - 

βεβαίωση της Υπηρεσίας Πρασίνου  της Δ/νσης Καθ/τας- Περ/ντος & Πρασίνου  

του Δήμου Αλεξ/πολης , όπως παρουσιάζονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 

και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                              1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  

                                                              2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

                                                              3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ  

                                                              4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

                                                              5) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

                                                              6) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   

                                                              7) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

       

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   
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