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ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Θέµα: Αίτηµα του κ. Νιωτάκη ∆ηµήτριου 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.14218/29-3-19 αίτηση του ενδιαφερόµενου 
2. Το µε αρ.πρωτ. 16932/19-4-19 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
3.  Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας 
4.  Αντίγραφο της άδειας οδήγησης 
5.  Φωτοτυπία της  µε αρ.23C/ΑΠΥΠ-Ω27606/19-3-19 <103,71>€ της Ι.ΠΑΠΑ∆ΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΒΕΕ 
6. Φωτοτυπία της µε αρ. 2269/28-3-19 απόδειξης λιανικής <74,40>€ του ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ( 

Φανοποιία αυτ/των) 
7.  Αντίγραφο ασφαλιστηρίου οχήµατος 
8. Αντίγραφο ∆.Α.Τ 
9. Το µε αρ.πρωτ. 16277/16-4-19 έγγραφο/απόψεις αυτοψίας της ∆/νσης Περ/ντος 
10. Φωτογραφικό Υλικό 
11.  Τη µε αρ.πρωτ. 17860/03-05-19  Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης σχετικά µε το αίτηµα αποζηµίωσης του κ. Νιωτάκη 
∆ηµήτριου για ποσό 178,11€ ύστερα από την µε αριθµ. Πρωτ. 17860/03-05-19 γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας στην οποία διατυπώνεται: “... Επί της προκείµενης περίπτωσης.... φρονούµε ότι ∆ΕΝ 
συντρέχουν οι νοµικοί και πραγµατικοί όροι του συµβιβασµού αφού α) δεν αποδεικνύεται µε εδραία 
στοιχεία παράνοµη πράξη ή παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργάνων του δήµου-όπως 
παράλειψη συντήρησης του οδικού δικτύου,  
β) δεν αποδεικνύεται κατά τρόπο αξιόπιστο από τα προσκοµισθέντα έγγραφα η πρόκληση της 
προβαλλόµενης ζηµίας, ενώ σε κάθε περίπτωση διαφαίνονται ικανά στοιχεία περί αµελούς οδηγικής 
συµπεριφοράς και ιδίας υπαιτιότητας στην πρόκληση του ατυχήµατος θεµελιωτικά σοβαρού 
συντραίχοντος πταίσµατος άνω του 90% και  γ) υπό τις προαναφερόµενες ελλείψεις και αντιθέσεις των 
στοιχείων δεν επιβεβαιώνεται κατά τρόπο αντικειµενικό και αδιαµφισβήτητο ο αντικειµενικός αιτώδης 
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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