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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Θέµα: Αίτηµα της  κ. Κουτσαντώνη Μαρίας  περί καταβολής αποζηµίωσης συνολικού 
ποσού 230,000 ευρώ για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα επί του 
οδοστρώµατος. 
 
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. οι µε αριθµ. πρωτ. 12107/28-3-2018 και 12659/30-3-2018 αιτήσεις του κ. Σαµαρά 
Γεώργιου και αντίστοιχα της κ. Κουτσαντώνη Μαρίας µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά:  

2.1.1.Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του κ. Σαµαρά Γεώργιου και αντίστοιχα 
της κ. Κουτσαντώνη Μαρίας.  
2.1.2 Αντίγραφο της Άδειας Οδήγησης του κ. Σαµαρά και της κ. Κουτσαντώνη 
2.1.3. Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας οχήµατος(ΥΝΥ-7882), 
2.1.4. Αντίγραφο Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ατυχήµατος της Ασφαλιστικής Εταιρείας, 
2.1.5. Αντίγραφο ∆ελτίου Οδικού Τροχαίου Ατυχήµατος Υλικών Ζηµιών  του Τµήµατος 
Τροχαίας Β.Α. Αττικής 
2.1.6. Αντίγραφα Τιµολογίων της Εταιρίας «Παραδείση & Σ.Ι.Α. Ο.Ε» για τα ελαστικά και για 
εργασία ζυγοστάθµισης. 
2.1.7. Αντίγραφα εννέα (9) φωτογραφιών του σηµείου της λακκούβας και του ελαστικού του 
οχήµατος. 
2.1.8. Η µε αρ.πρωτ.15215/24.4.2018 Έκθεση Αυτοψίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος 

2.2. την µε αριθµ. πρωτ.14062/16-4-18 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας.  
 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα αποζηµίωσης 
της κ. Κουτσαντώνη Μαρίας για ποσό 230,00 ευρώ ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 14062/16-4-
18 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας (σχετ. 2.2) στην οποία διατυπώνεται: “... Επί της 
προκείµενης περίπτωσης.... 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 
αιτουµένης δαπάνης υπό την προϋπόθεση της προσκοµιδής από την αιτούσα των 
πρωτότυπων παραστατικών της δαπάνης κατά δε την πληρωµή να υποβληθεί υπεύθυνη 
δήλωση περί πλήρους εξοφλήσεώς του από την εν λόγω αιτία”. 
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