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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Θέµα: Αίτηµα του κ. Κριεµάδη  Σταµατίου για καταβολή αποζηµίωσης για ζηµιά του 
ελαστικού του ΙΧΕ αυτ/του του από πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα. 
 
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. τις µε υπ' αριθµ. πρωτ. 19792/13-7-16 και 23231/26-8-16 αιτήσεις του κ. Κριεµάδη 
Σταµάτη µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά  
2.2. τη µε αριθµ. πρωτ. 28054/10-10-2016 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

 Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε το 
αίτηµα αποζηµίωσης του κ. Κριεµάδη Σταµάτη για ποσό 125,00 ευρώ το οποίο επισυνάπτεται 
στο παρόν. 
 Με την µε αρ.πρωτ. 28054/10-10-2016 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας (σχετ. 2.2) 
προκύπτει ότι, από τις φωτογραφίες και το περιεχόµενο της αίτησης δεν εξηγούνται σαφώς κι 
αξιόπιστα οι συνθήκες πρόκλησης της ζηµιάς αλλά και ούτε αυτή ταυτοποιείται από κάποιο 
έγγραφο αρµόδιας υπηρεσίας επιληφθείσας αυθηµερόν ή αµέσως επί του συµβάντος, µε 
συνεπακόλουθο να µην είναι περαιτέρω δυνατή η εκτίµηση του αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ 
της πράξης/ενεργείας και της ζηµίας. Εξάλλου, η έκθεση της υπηρεσίας Περ/ντος, ως 
γενοµένη σε µεταγενέστερο χρόνο δεν είναι ικανή και αρκετή να επιβεβαιώσει τόσο το 
ατύχηµα, όσο και τη ζηµιά αλλά και τη συνάφεια µεταξύ τους και συνακόλουθα δεν είναι 
δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα. Εποµένως, φρονεί πως “ δεν συντρέχουν οι 
νοµικοί και πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού αφού δεν πληρούνται οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις, εισηγούµενοι συνακόλουθα την απόρριψη του αιτήµατος.” 
 Παρά την ανωτέρω εισήγηση, επειδή γνωρίζουµε ότι ο αιτών κ. Κριεµάδης Σταµάτης είχε 
την ίδια µέρα που σηµειώθηκε το συµβάν ενηµερώσει τηλεφωνικά τον κ. ∆ήµαρχο και τον κ. 



Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος για το συµβάν αυτό και τις συνθήκες τέλεσή του, θεωρούµε ότι 
δικαιολογείται η αποζηµίωση του αιτούντα αφού η έλλειψη καταγραφής του συµβάντος από 
την Αστυνοµία δεν ήταν δική του ευθύνη (αφού εκλήθη και δεν προσήλθε) και για αυτό το 
λόγο ο αιτών ενηµέρωσε άµεσα τηλεφωνικά τους προαναφερθέντες.  
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