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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Θέµα: Αίτηµα της κ. Προύτσου Νιόβης περί καταβολής αποζηµίωσης για καταστροφή του 
ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα. 
 
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. 8692/3-4-2015 αίτηση της κ. Προύτσου Νιόβης µε τα συνηµµένα 

δικαιολογητικά: (1.η µε αρ.πρωτ.8692/3-4-2015 αίτηση και φωτογραφίες της λακκούβας και του 

ελαστικού, 2.φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήµατος, 3. ∆ελτίο Οδικού Τροχαίου 

Ατυχήµατος Υλικών Ζηµιών, 4.παραστατικό της δαπάνης για το ελαστικό στο συνεργείο “Κυριαζής 

Γεωρ. Χρήστος Εµπορία Ελαστικών - Βουλκανιζατέρ.”, 5. Το µε αρ.πρωτ. 8438/29-4-15 έγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ έκθεση αυτοψίας. 

2.2. τη µε αριθµ. πρωτ.1932/20-1-17 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

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

Προύτσου Νιόβης για ποσό 60,00 ευρώ ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 1932/20-1-17 γνωµοδότηση 

της Νοµικής Υπηρεσίας (σχετ. 2.2) στην οποία διατυπώνεται: “... Επί της προκείµενης περίπτωσης.... 

φρονούµε ότι συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού αφού υφίσταται α) 

παράνοµη πράξη ή παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργάνων του δήµου.... β) 

αποδεικνύεται κατά τρόπο αξιόπιστο από τα προσκοµισθέντα έγγραφα... η πρόκληση της 

προβαλλόµενης ζηµίας καθώς και η ύπαρξη της λακκούβας... και αποδεικνύεται το κόστος της 

αποκατάστασής της, γ) επιβεβαιώνεται... κατά τρόπο αντικειµενικό και αδιαµφισβήτητο ο 

αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ζηµιογόνας πράξης ή παράλειψης και του ζηµιογόνου 

αποτελέσµατος.... Κατ’ ακολουθία των παραπάνω και σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής διοίκησης 

που επιβάλλουν την 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 στην 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, περί καταβολής  της αιτούµενης δαπάνης υπό την προϋπόθεση της 

προσκοµιδής από την αιτούσα του πρωτότυπου παραστατικού της δαπάνης”. 
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