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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Θέµα: Αίτηµα της  κ. Μαύρου ∆ήµητρας  περί καταβολής αποζηµίωσης  για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. 
αυτοκινήτου της από πτώση σε κοµµένο κορµό δέντρου. 
 
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. 6778/22-2-18,24219/17-7-18 και 33391/12-10/18 αιτήσεις της 
κ. Μαύρου ∆ήµητρας  µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά:  

2.1.1.Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας της κ. Μαύρου 
∆ήµητρας και αντίστοιχα της κ. Μαύρου Ειρήνης.  
2.1.2 Αντίγραφο της Άδειας Οδήγησης της κ. Μαύρου ∆ήµητρας & Ειρήνης 
2.1.3. Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας οχήµατος(ΙΡΕ 2430), 
2.1.4. Αντίγραφο Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ατυχήµατος της Ασφαλιστικής 
Εταιρείας, 
2.1.5. Αντίγραφο Βιβλίου Αδικηµάτων-Συµβάντων του Α.Τ ∆ιονύσου 
2.1.6. Προσφορά του συνεργείου ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΕ. 
2.1.7 Αντίγραφο ασφαλιστηρίου οχήµατος. 
2.1.8. Αντίγραφα δύο (2) φωτογραφιών του κορµού 
2.1.9. Η µε αρ.πρωτ. 37965/1.11.2018 Έκθεση Αυτοψίας της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος 

2.2. την µε αριθµ. πρωτ.39708/16-11-18 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας.  
 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα 
αποζηµίωσης της κ. Μαύρου ∆ήµητρας για αποζηµίωση του ΙΧΕ αυτοκινήτου της 
ύστερα από την µε αριθµ. Πρωτ. 39708/16.11.18 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας  
στην οποία διατυπώνεται ότι: από το φωτογραφικό υλικό διαφαίνεται ότι στο εν λόγω 
δροµάκι δεν διακρίνεται για τη συχνή κυκλοφορία οχηµάτων, ο δε κοµµένος κορµός 
βρίσκεται εντελώς στην άκρη αυτού προσεγγίζοντας την παρακείµενη µάνδρα ενώ 
ταυτόχρονα το συγκεκριµένο σηµείο είναι κατάφυτο από πλευρικά στη µάνδρα φυτά και 
δενδρύλια. Από το στοιχείο επιβεβαιώνεται ότι η θέση του κορµού είναι τέτοια που δεν 
εµπόδιζε την κυκλοφορία και σε κάθε περίπτωση επιτρέπει τη διενέργεια αποφευκτικού 
ελιγµού στον διερχόµενο οδηγό. ∆ιαφαίνεται συνεπώς ως επιχείρησε τη στάθµευση στην 
άκρη της οδού και από απροσεξία της προσέκρουσε στον κορµό, καθώς δεν εξηγείται 
διαφορετικά η κίνηση τόσο στην άκρη που ευρίσκεται σειρά δενδρυλίων και φυτών. 
 
 Υπό αυτές τις περιστάσεις, ανακύπτει εµφανής αµελής οδηγική συµπεριφορά της 
αιτούσας συγκείµενη στο ότι κατά την κίνησή της δεν είχε διαρκώς τεταµένη την προσοχή 
ούτως ώστε να κινείται εντός του πλαισίου του παραδρόµου και όχι εντελώς στο άκρον 



αυτού, άλλως να διενεργήσει αποφευκτικό ελιγµό, ενέργεια που υπο τις συγκεκριµένες 
συνθήκες ήταν δυνατή, συντελώντας και ευθυνόµενη έτσι, εξ οικείου πταίσµατος ( δική 
της υπαιτιότητα) στην πρόκληση της ζηµιάς, συµµετοχή την οποία βάσει των 
ανωτέρω στοιχείων, αξιολογούµε, εκτιµούµε και θεωρούµε ότι υπερβαίνει το 95% 
[αρ.300 ΑΚ συντραίχον πταίσµα] που προσεγγίζει στην ουσία την αποκλειστική 
υπαιτιότητα στην πρόκληση της πρόσκρουσης. 
 
Εποµένως, πέραν της πρόδηλης αοριστίας του αιτήµατος και της εξ αυτού του λόγου 
συντρέχουσας νόµιµης περίπτωσης απόρριψής τους, 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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