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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Θέµα: Αίτηµα της κ. Κοκκαλά Αικατερίνης περί καταβολής αποζηµίωσης για καταστροφή 

του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε φρεάτιο. 

 

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. 39274/28.11.17 αίτηση της  κ. Κοκκαλά Αικατερίνης µε 

συνηµµένες φωτογραφίες και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

• Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας οχήµατος 

• Αντίγραφο ∆ιπλώµατος οδήγησης 

• Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας 

• Αντίγραφο Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου οχήµατος 

• Αντίγραφο ∆ελτίου Οδικού Τροχαίου Ατυχήµατος Υλικών Ζηµιών Α΄ 

Τµήµατος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής 

• Παραστατικά από το Συνεργείο «Παν. ∆ηµητρακόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε» και 

Τιµολόγιο Συνεργείου Αυτοκινήτων «Αφοί ∆ιαµαντή Ο.Ε». 

• Η µε αρ. πρωτ. 1639/11.01.2018 έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 

2.2. Η µε αριθµ. πρωτ. 7421/27.2.2018 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα αποζηµίωσης 

της κ. Κοκκαλά Αικατερίνης , ύστερα από την ανωτέρω (σχετ. 2.2.)  γνωµοδότηση της 

Νοµικής Υπηρεσίας στην οποία διατυπώνεται ότι: 



«…  αποδεικνύεται η ύπαρξη ζηµίας, η έκταση αυτής καθώς και οι συνθήκες πρόκλησης».  

Ωστόσο, 

«… ανακύπτει εµφανής αµελής οδηγική συµπεριφορά της αιτούσας συγκείµενη στο ότι κατά 

τη κίνησή της δεν είχε διαρκώς τεταµένη την προσοχή ούτως ώστε να κινείται εντός του 

πλαισίου της οδού και όχι εντελώς στο άκρον αυτής προσεγγίζοντας το πεζοδρόµιο άλλως να 

διενεργήσει αποφευκτικό ελιγµό, ενέργεια που υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες ήταν δυνατή, 

συντελώντας και ευθυνόµενη έτσι, εξ οικείου πταίσµατος (δικής της υπαιτιότητα) στην 

πρόκληση της ζηµιάς, συµµετοχή την οποία βάσει των ανωτέρω στοιχείων, αξιολογούµε 

εκτιµούµε και θεωρούµε ότι προσεγγίζει το 50% (αρ.300ΑΚ συντραίχον πταίσµα)». 

Εποµένως, «… προτείνεται η µερική αποδοχή του αιτήµατος για αποζηµίωση 

περιοριζόµενη σε ποσοστό 50% υπό την προϋπόθεση της ρητής αποδοχής της 

εκδοθησοµένης  απόφασης από την αιτούσα, της προσκοµιδής από αυτήν των 

πρωτοτύπων παραστατικών της δαπάνης κατά δε την πληρωµή να υποβληθεί υπεύθυνη 

δήλωση περί πλήρους εξοφλήσεώς της από την εν λόγω αιτία» 

 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 

      ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
       

 
  

 


