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Θέµα: Αίτηµα του κ.Παπαδάκη Γεώργιου περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά του ελαστικού 
του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του 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. 41129/28-11-18 αίτηση του ενδιαφερόµενου 
2. Το µε αρ.πρωτ. 7820/11-2-19 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
3.  Αντίγραφο της από 19/12/18 βεβαίωσης της EUROP ASSISTANCE 
4.  Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας 
5.  Αντίγραφο της άδειας οδήγησης 
6.  Φωτοτυπία του µε αρ.5872/26-11-18 Παραστατικού <100€> της <∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε> ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΖΑΝΤΕΣ-ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 
7. Φωτοτυπία  δ.α.τ 
8.  Αντίγραφο ασφαλιστηρίου οχήµατος 
9. Φωτογραφικό υλικό 
10. Αντίγραφο δελτίου ΚΤΕΟ 
11. Το µε αρ.πρωτ. 7034/6-2-19 έγγραφο/έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης Περ/ντος 
12.  Τη µε αρ.πρωτ. 9830/25-2-19  Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα αποζηµίωσης του κ. 
Παπαδάκη Γεώργιου για ποσό <100 €> ύστερα από την µε αριθµ. Πρωτ. 9830/25-2-19 γνωµοδότηση 
της Νοµικής Υπηρεσίας στην οποία διατυπώνεται ότι: 1.“στην αίτησή του ο ενδιαφερόµενος α)δεν 
προσδιορίζει την ηµεροµηνία του συµβάντος & β)αναφέρει ως τόπο της πτώσης την οδό 
Αγαµέµνωνος στην Άνοιξη χωρίς ν’αναφέρει τον αριθµό ώστε να προσδιορίζει ειδικότερα το 
σηµείο της πτώσης. 
2. Στη βεβαίωση της οδικής βοήθειας αναφέρεται ως τόπος του συµβάντος η οδός Αλκαίου 10, 
το δε είδος της βλάβης περιγράφεται ως «..το οποίο είχε ακινητοποιειθεί λόγω σφηνωμένου 
τροχού στην Αττική, Αλκαίου 10 στην Άνοιξη. Η βλάβη επιδιορθώθηκε επι τόπου στο σημείο» µε 
συνέπεια αφενός να µην ταυτίζεται ο τόπος της πτώσης και αφετέρου να µη συνάδει µε την 
προβαλλόµενη βλάβη της αντικατάστασης του τροχού, αφού όπως βεβαιούται «η βλάβη 
επιδιορθώθηκε επί τόπου στο σημείο». 
3. Το έγγραφο/έκθεση αυτοψίας της ∆/νσης Περ/ντος µε την αναφορά ότι «η υπηρεσία µας 
διενήργησε αυτοψία στις 25/1/19 επί της οδού Αγαµέµνωνος της ∆.Κ Άνοιξης και διαπίστωσε 
την ύπαρξη κλεισµένης λακούβας» δεν µπορεί να οδηγήσει σε επιβεβαίωση της πτώσης, 
α)γιατί δεν προσδιορίζεται επακριβώς το σηµείο, αλλά γίνεται γενικόλογη αναφορά για 
λακούβα στην οδό Αγαµέµνωνος (που µπορεί να υπήρχαν πάµπολλες), β)γιατί δεν οδηγεί σε 



ταύτιση διενέργειας του ελέγχου από αυτόν της πτώσης δεν µπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή 
γνώση των συνθηκών της προβαλλόµενης ζηµιάς. 
Κατόπιν των ανωτέρω φρονούµε πως δεν συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του 
συµβιβασµού αφού α) δεν αποδεικνύεται µε εδραία στοιχεία παράνοµη πράξη ή παράλειψη 
οφειλούµενης νόµιµης ενέργειας των οργάνων του δήµου- όπως παράλειψη συντήρησης του 
οδικού δικτύου, β) δεν αποδεικνύεται κατά τρόπο αξιόπιστο από τα προσκοµιθέντα έγγραφα η 
πρόκληση της προβαλλόµενης ζηµίας και γ) υπό τις προαναφερόµενες ελλείψεις και αντθέσεις 
των στοιχείων δεν επιβεβαιώνεται κατά τρόπο αντικειµενικό και αδιαµφισβήτητο ο 
αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ζηµιογόνας πράξης ή παράλειψης και του 
ζηµιογόνου αποτελέσµατος, και εποµένως φρονούµε ότι το εξεταζόµενο αίτηµα δεν µπορεί να 
τύχει αποδοχής. 
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