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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Θέµα: Αίτηση της κ. Κυριακοπούλου Καρολίνας περί καταβολής αποζηµίωσης για την καταστροφή  του 
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση πεύκου πάνω σε αυτό.  
 
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. τη µε υπ' αριθµ. πρωτ. 22576/26.07.2017 αίτηση της κ. Κυριακοπούλου Καρολίνας µε τα συνηµµένα 

δικαιολογητικά: 
I. φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας, 

II.  φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας,  

III.  φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης του συµβάντος από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος, 

IV. Έκθεση πραγµατογνώµονα  της Ασφαλιστικής Εταιρείας,  µε συνηµµένες τις σχετικές φωτογραφίες, 

V. το µε αρ. πρωτ. 23876/11.08.2017 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος περί των ορίων της ∆ηµοτικής οδού µε 

συνηµµένο χάρτη οδών προς τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

VI. η µε αρ.πρωτ. 23876/24.8.17 απάντηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

VII.  η µε αρ. πρωτ. 26677/04.09.2017 έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος). 

2.2. τη µε υπ’ αριθµ. πρωτ.34131/23.10.2017 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

2.3. την 340/21.11.2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (µε Α∆Α: Ω8Τ∆Ω93-ΠΧ1) κατά την οποία 

αποφασίζεται οµόφωνα  

η έγκριση σχετικά µε το «…το αίτηµα της κας Κυριακοπούλου Καρολίνας περί καταβολής αποζηµίωσης για 

την καταστροφή του Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου της από πτώση πεύκου πάνω σε αυτό ύψους €4.500…., µη κάνοντας 

δεκτή την γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας αφού σύµφωνα µε την βεβαίωση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας /Τµήµα Σχεδίου Πόλης το αυτοκίνητο ευρισκόταν σε εντός σχεδίου περιοχή και το πεύκο σε 

κοινόχρηστο χώρο».  

Ωστόσο, 

από τα κατατιθέµενα παραστατικά που υποβλήθηκαν η Εκτίµηση του Πραγµατογνώµονα ήταν χωρίς 

υπογραφή µε αποτέλεσµα να µην θεωρείται ισχύουσα και να µην δύναται να προχωρήσει ο εξώδικος 



συµβιβασµός. Για το λόγο τούτο ζητήθηκε από την ενδιαφερόµενη να προσκοµίσει στην Υπηρεσία µας 

ενυπόγραφη εκτίµηση από πιστοποιηµένο πραγµατογνώµονα.  

Πράγµατι, η κα Κυριακοπούλου κατέθεσε ξανά την εν λόγω εκτίµηση (συνηµµένο IV) στην οποία 

αναφέρεται ότι η επισκευή του οχήµατος κρίνεται ασύµφορη, καθώς η ζηµιά που υπέστη είναι µεγάλη, 

το κόστος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 8.293 ευρώ µε Φ.Π.Α. και για τούτο προτείνεται η 

αποζηµίωση της αιτούσας µε βάση την εµπορική αξία του οχήµατος. 

 
 Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούµε για την εκ νέου λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα 

αποζηµίωσης της κ. Κυριακοπούλου Καρολίνας. 
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