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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Θέµα: Αίτηµα του κ. Κεράτσα Ιωάννη περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά (2) δύο 
ελαστικών του Ι.Χ.Ε. αυτο/του του από πτώση σε κανάλι οµβρίων 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. την υπ' αριθµ. πρωτ. 21557/29-07-2016 αίτηση του κ. Κεράτσα Ιωάννη µε τα συνηµµένα 
δικαιολογητικά  
2.2. την µε αριθµ. Πρωτ 28046/10-10-2016 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα αποζηµίωσης του κ. 
Κεράτσα Ιωάννη για ποσό 150,00 ευρώ ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 28046/10-10-2016 
γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας (σχετ. 2.2) στην οποία διατυπώνεται: “... Υπό τις προεκτεθείσες 
περιστάσεις, δεν προκύπτουν µε τρόπο αξιόπιστο οι συνθήκες πρόκλησης αλλά και ταυτοποίησης 
από κάποιο έγγραφο αρµόδιας υπηρεσίας επιληφθείσας αυθηµερόν... µε συνεπακόλουθο να µην είναι 
περαιτέρω δυνατή η εκτίµηση του αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της πράξης/ενεργείας και της ζηµίας 
και συνακόλουθα δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα”. Επιπλέον, “...ο αιτών 
συµπεριφέρθηκε µε αµέλεια....(αφού) µολονότι γνώριζε το πρόβληµα αλλά και τον κίνδυνο του να 
υποστεί ζηµιά το όχηµά του, το αγνόησε... συντελώντας και ευθυνόµενος έτσι,... αποκλειστικά εξ΄ 
οικείου πταίσµατος... στην πρόκληση της ζηµιάς του, συµµετοχή την οποία ... αξιολογούµε... ότι 
υπερβαίνει το 90% καλύπτοντας τα όρια της αποκλειστικής υπαιτιότητας [αρ. 300 Α.Κ. συντρέχον 
πταίσµα]. Εποµένως, λόγω της συνδροµής συντρέχοντος πταίσµατος/αποκλειστικής υπαιτιότητας 
στην πρόκληση της ζηµιάς ∆ΕΝ συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού αφού 
δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εισηγούµενοι συνακόλουθα την απόρριψη του αιτήµατος”. 
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