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Θέµα: Αίτηµα της κ. Καψιµάνη Αγγελικής περί καταβολής αποζηµίωσης για γδάρσιµο της δεξιάς 
πλευράς του οχήµατος που προκλήθηκε από εξέχον πλέγµα µπάρας 

 
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: 

1.  Η µε αρ.πρωτ.45215/31-12-18 αίτηση της ενδιαφερόµενης 
2. Το µε αρ.πρωτ. 13161/21-3-19 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
3.   Αντίγραφο ασφαλιστηρίου οχήµατος 
4.  Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας 
5.  Αντίγραφο της άδειας οδήγησης & αντίγραφο ∆ΑΤ 
6. Αντίγραφο της από 22-2-19 οικονοµικής προσφοράς επισκευής της “ΖΑΓΑΡΗΣ Κ. & ΥΙΟΣ ΟΕ” 
7. Αντίγραφα δύο υπεύθυνων δηλώσεων µαρτύρων 
8. Η µε αρ.πρωτ. 103/22-2-19 έκθεση αυτοψίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
9. Φωτογραφικό Υλικό 
10.  Τη µε αρ.πρωτ. 14253/28-3-19  Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα αποζηµίωσης της κ. 
Καψιµάνη Αγγελικής για ποσό 979,60€ ύστερα από την µε αριθµ. Πρωτ. 14253/28-3-19 γνωµοδότηση της 
Νοµικής Υπηρεσίας στην οποία διατυπώνεται: “... Επί της προκείµενης περίπτωσης.... ανακύπτει εµφανής 
βαρύτατα αµελής οδηγική συµπεριφορά της αιτούσας συγκείµενη στο ότι δεν εκινείτο κανονικά στο 
µέσον της οδού, αλλά κατά την κίνηση και προσέγγιση στο άκρον εντελώς του πεζοδροµίου είτε 
κινούµενη εν αναµονή για την υποδοχή επιβάτη είτε προς επιχείρηση στάθµευσης του οχήµατος, δεν 
είχε διαρκώς τεταµένη την προσοχή ούτως ώστε να κινείται εντός του πλαισίου της οδού και όχι εντελώς 
στο άκρον αυτής”,.....  
και καταλήγει στο ότι “πέραν της πρόδηλης αοριστίας του αιτήµατος και της εξ αυτού του λόγου 
συντρέχουσας νόµιµης περίπτωσης απόρριψής του, λαµβάνοντας υπόψη τις προεκτεθείσες 
προϋποθέσεις του εξωδικαστικού συµβιβασµού που περιλαµβάνει αµοιβαίες υποχωρήσεις που τέτοια 
δεν προωθείται από την αιτούσα, λόγω της συνδροµής µείζονος ποσοστού συντρέχοντος πταίσµατος 
και στην ουσία αποκλειστικής υπαιτιότητας στην πρόκληση της ζηµιάς, προτείνεται η καθολική 
απόρριψη του αιτήµατος.”  
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