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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Θέµα: Αίτηµα της κας. Τσιούµα Ελένης περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά 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: 

1.  Η µε αρ.πρωτ. 6136/30-1-19 αίτηση της ενδιαφερόµενης 
2. Το µε αρ.πρωτ. 11677/7-3-19 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
3.  Αντίγραφο δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος της Τροχαίας Κηφισιάς 
4.  Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας 
5.  Αντίγραφο της άδειας οδήγησης 
6.  Φωτοτυπία της 3397/30-1-19 ΑΠΥ <50€> της Π.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε(εµπόριο 

ελαστικών) 
7. Φωτοτυπία της 4074/30-1-19 ΑΠΥ <100€> του ίδιου ως άνω συνεργείου 
8.  Βεβαίωση αναγγελίας ζηµιάς από την EUROLIFE ERB 
9. Το µε αρ.πρωτ. 9170/20-2-19 έγγραφο/απόψεις αυτοψίας της ∆/νσης Περ/ντος 
10. Φωτογραφικό Υλικό 
11.  Τη µε αρ.πρωτ. 12020/12-3-19  Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα αποζηµίωσης της κας 
Τσιούµα Ελένης για ποσό <150€> ύστερα από την µε αριθµ. Πρωτ. 12020/12-3-19 γνωµοδότηση της 
Νοµικής Υπηρεσίας 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 αποδοχής της αίτησης για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την 
κατάργηση δίκης, περί καταβολής της αιτουµένης δαπάνης <150> ευρώ 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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