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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Θέµα: Αίτηµα της κας. Κατωπόδη Αργυρώς 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.7038/6-2-19 αίτηση της ενδιαφερόµενης 
2. Το µε αρ.πρωτ. 11676/7-3-19 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
3.  Αντίγραφο  δελτίου οδικού τροχαίου ατυχήµατος της Τροχαίας Κηφισιάς 
4.  Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας 
5.  Αντίγραφο της άδειας οδήγησης 
6.  Φωτοτυπία της  27/4-2-19 ΑΛΠ σε συνδ. Με την 642/5-2-19 απόδειξη είσπραξης <100€> του ΧΡ. 

ΚΥΡΙΑΖΗ(εµπορία ελαστικών) 
7. Φωτοτυπία της 44/4-2-19 ΑΠΥ <49,60€> του ίδιου ως άνω συνεργείου 
8. Φωτοτυπία του 149/1-2-19 τιµολ. <65€> του ΑΝ∆Ρ.ΣΠΗΛΙΑ∆Η(Ανταλ/κα αυτ/των) 
9. Φωτοτυπία της από 1-2-19 απόδ.Ταµ.µηχ. <86,80€> του Ι.ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η (Συνεργείο αυτ/των) 
10.  Αντίγραφο ασφαλιστηρίου οχήµατος 
11.  Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 
12. Το µε αρ.πρωτ. 10424/28-2-19 έγγραφο/απόψεις αυτοψίας της ∆/νσης Περ/ντος 
13. Φωτογραφικό Υλικό 
14.  Τη µε αρ.πρωτ. 12031/12-3-19  Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα αποζηµίωσης της κας 
Kατωπόδη Αργυρώς για ποσό 301,40€ ύστερα από την µε αριθµ. Πρωτ. 10231/12-3-19 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 ποσού <301,40€> υπό την προϋπόθεση της 
προσκοµιδής από την αιτούσα α) εξουσιοδότησης από την ιδιοκτήτρια για την πληρωµή σ’αυτήν (την 
αιτούσα) της δαπάνης, β)τα πρωτότυπα παραστατικά ,γ) ευκρινούς δελτίου συµβάντος και δ)υπεύθυνες 
δηλώσεις µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής τόσο της ιδιοκτήτριας όσο και της αιτούσας ότι το 
συγκεκριµένο ποσό εξοφλείται πλήρως και ολοσχερώς κάθε απαίτησή τους από το εν λόγω ατύχηµα και 
ουδεµία άλλη αξίωση διατηρούν από την εν λόγω αιτία”.  
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