
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 90/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 15-6-2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την µε 
αρ. πρωτ. 12570/6-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
Ορισµός µηχανικού του ∆ήµου Εορδαίας για την σύνταξη τεχνικής έκθεσης εκτίµησης ζηµιάς που προκλήθηκε 
σε δίκυκλο.  
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 

3. Ιωάννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευστάθιος Κατσίδης 
6. Καϊδης Απόστολος 

 

7. Κωνσταντίνος Μίχος 
8. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
9. Γεώργιος Καραϊσκος 

 

  
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος από την µειοψηφία κ. Μίχος Κωνσταντίνος κατόπιν 
δήλωσης αδυναµίας του τακτικού µέλους κ. Μπίγγα Στέφανου. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ'αριθµ 11053/17-5-2018 υπηρεσιακή αναφορά /αίτηση αποζηµίωσης του Γαρουφαλίδη Νικόλαου, τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου Εορδαίας , µε την οποία αιτείται πλήρη αποζηµίωση για την αντικατάσταση  του 
οχήµατος του, ενός δικύκλου µάρκας Kymco Xciting 250cc, δεδοµένου ότι αυτό υπέστη καταστροφή όταν 
στύλος ηλεκτροφωτισµού στο χώρο φυλακίου τις πρώην ΑΕΒΑΛ έπεσε πάνω του. Σύµφωνα µε κοστολόγηση 
από την  αντιπροσωπεία η εµπορική αξία της µηχανής ανέρχεται στο ποσό των 2.500 ευρώ, ενώ  η επισκευή 
θα ξεπεράσει τα 4.500 ευρω. 
Επίσης σας κάνω γνωστή την από 11-6-2018 έκθεση πραγµατογνωµοσύνης του ιδιώτη Μηχ/λόγου µηχανικού 
(πραγµατογνωµοσύνες- αναλύσεις ατυχηµάτων υλικών ζηµιών) κ. Πούτα Χαράλαµπου που µας προσκόµισε ο 
κ. Γαρουφαλίδης Νικόλαος το δίκυκλο του οποίου υπέστη την ανωτέρω ζηµιά, βάσει της οποίας η εκτίµηση για 
αξία ανταλλακτικών και αµοιβής Τεχνικού για αποκατάσταση αυτής ανέρχεται σε ύψος ποσού συνολικά 
4.734,52 ευρώ. 
Ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Εορδαίας µε την υπ'αριθµ 12218/1-6-2018 εισήγηση του αναφέρει τα εξής: 
" Σχετικά µε την αίτηση αποζηµίωσης του Νικόλαου Γαρουφαλίδη εισηγούµαι να γίνει δεκτή υπό την 
προϋπόθεση όπως εκτιµηθεί από µηχανικό του ∆ήµου εάν το δίκυκλο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή 
και ποια   είναι η τρέχουσα αξία αγοράς του, ώστε να αποζηµιωθεί εύλογα ο παθών." 
Ο Πρόεδρος επισήµανε ότι απαιτείται να συµπληρωθεί ο φάκελος του συµβάντος,  ώστε η Οικονοµική 
Επιτροπή να εξετάσει τα πραγµατικά περιστατικά προκειµένου να αποφασίσει σχετικά µε το ανωτέρω αίτηµα 
αποζηµίωσης και ως εκ τούτου προτείνει να ανατεθεί στον τακτικό υπάλληλο του ∆ήµου Εορδαίας , Λιττα 
Αποστολο του Παναγιώτη ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ της ∆/νσης Περιβάλλοντος- Καθαριότητας 
και Ποιότητας Ζωής/ Τµήµα συντήρησης και διαχείρισης Οχηµάτων/ Γραφείο συντήρησης οχηµάτων να 
συντάξει τεχνική έκθεση εκτίµησης της ζηµιάς από την οποία να προκύπτει το κόστος της ζηµιάς , εάν  έχει 
υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή και ποια είναι η τρέχουσα αξία αγοράς του προαναφερόµενου δικύκλου. Η 
εξέταση των νοµικών προϋποθέσεων και των πραγµατικών περιστατικών θα γίνει σε εποµένη συνεδρίαση για 
την λήψη σχετικής απόφασης.  
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
3. Τις διατάξεις του Π.∆..80/2016 
4.Τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 351/17 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την  αρ. πρωτ. 8571/18-01-2018 Απόφαση του  
συντονιστή Αποκεντρωµένης  
5. την υπ'αριθµ 11053/17-5-2018 υπηρεσιακή αναφορά /αίτηση αποζηµίωσης του Γαρουφαλίδη Νικόλαου, 
τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου Εορδαίας 
6. την υπ'αριθµ 12218/1-6-2018 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου 
7. την από 11-6-2018 έκθεση πραγµατογνωµοσύνης Ιδιώτη Μηχ/λόγου µηχανικού 
  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1.Αναθέτει στον τακτικό υπάλληλο του ∆ήµου Εορδαίας ,Λίττα Απόστολο του Παναγιώτη ∆Ε 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ της ∆/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής/ Τµήµα 
συντήρησης και διαχείρισης Οχηµάτων/ Γραφείο συντήρησης Οχηµάτων, να συντάξει τεχνική έκθεση 
εκτίµησης της ζηµιάς από την οποία να προκύπτει το κόστος της ζηµιάς εάν έχει υποστεί ολοκληρωτική 
καταστροφή και ποια  είναι η τρέχουσα αξία αγοράς του προαναφερόµενου δικύκλου. 
2. Η εξέταση των νοµικών προϋποθέσεων και των πραγµατικών περιστατικών θα γίνει σε εποµένη συνεδρίαση 
για την λήψη σχετικής απόφασης. 
  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 90/2018. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                     Φώτιος Ιορδανίδης     
                     Ιωάννης Τσοκτουρίδης 
                     Γεώργιος Θεοδοσιάδης         
                     Ευστάθιος Κατσίδης 
                     Καϊδης Απόστολος 
                     Κωνσταντίνος Μίχος 
                     Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
                     Γεώργιος Καραϊσκος 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΩ7ΒΩΡ6-ΩΑΛ


		2018-06-27T12:42:24+0300
	Athens




