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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Θέµα: Αίτηµα της Ο.Σ.Υ (Ο∆ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)  περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά σε τζάµι 
του ΖΖΡ-8818 αστικού λεωφορείου από εκσφενδονισµό πέτρας σε εργασία εργαζοµένου του ∆ήµου 
µε χλοοκοπτικό 
 
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. Το µε αρ.πρωτ. 5796/29-1-19 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
2. Η µε αρ.πρωτ. Εισερχόµενο στον ∆ήµο 3908/15-1-19 αίτηση της ΟΣΕ Α.Ε 
3.  Το από 24/11/14 δελτίο εκτίµησης & επισκευής ζηµιών της ΟΣΕ Α.Ε-∆/νση τεχνικών υπηρεσιών 

οχηµάτων- Τµήµα ασφ/κής κάλυψης για ποσό <152,49>ευρώ 
4.  Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας 
5.  Αντίγραφο ασφαλιστηρίου οχήµατος 
6.  Αντίγραφο της από 4/6/14 υπεύθυνης δήλωσης ατυχήµατος στην ΑΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ. 

ΣΙ∆ΕΡΗΣ Α.Ε 
7. Το µε αρ.πρ. 1020/2/3102-α’/22-4-15 απόσπασµα δελτίου οχήµατος της 2-6-14 της ∆/ΝΣΗΣ 

ΑΜΕΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
8. Η από 24-1-19 Υπεύθυνη ∆ήλωση του υπαλλήλου του ∆ήµου Ε. Βουτσά 
9. ΦΕΚ Β/1454/17-6-2011 ΟΣΥ Α.Ε 
10.  Τη µε αρ.πρωτ. 9949/26-2-19  Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα αποζηµίωσης της  ΟΣΥ 
(Ο∆ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)για ποσό 152,46 ευρώ ύστερα από την µε αριθµ. Πρωτ. 9949/26-2-19 
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 µε την  
προσκοµιδή από την αιτούσα του πρωτότυπου παραστατικού της δαπάνης προς αποκατάσταση 
της βλάβης 
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