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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-12-2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 27212/14-12-2018 πρόσκληση της 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: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικής µε την άσκηση ή µη εξωδικαστικού συµβιβασµού κατ΄άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 
3852/2010. 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 
        Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
3. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1. Ιωάννης Τσοκτουρίδης 

4. Ευστάθιος Κατσιδης  
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

 

8. Στέφανος Μπίγγας   

  …………………………………………………………………………………………………            

Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ΄αρίθµ 26603/06-12-2018 αίτηση του Μπουρουτζήκα Βασίλειου του Αριστείδη, η οποία έχει ως εξής: 

«Σας παρακαλώ να µε αποζηµιώσετε για την ζηµιά που προκλήθηκε στο όχηµά µου λόγω κακής 
συντήρησης οδοστρώµατος στον οικισµό Κρυόβρυσης κατά τη διέλευσή µου στις 08/11/2018 και ηµέρα 
Πέµπτη. Σας προσκοµίζω φωτογραφίες καθώς και τιµολόγιο αποκατάστασης της ζηµιάς». 
Κατόπιν της ανωτέρω αίτησης, ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιος Λιάκος, εισηγείται µε 
αριθµό πρωτ. 26686/7-12-2018 έγγραφό του τα εξής:  «Σχετικά µε αιτήµατα πολιτών περί αποκατάστασης 
ζηµιών οχηµάτων, δια εξωδικαστικού συµβιβασµού κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010, επισηµάνω τα 
εξής:  Όσον αφορά το αίτηµα του κ. Βασίλειου Μπουρουτζήκα περί αποζηµίωσης του για ζηµιά που υπέστη 
εντός του οικισµού Κρυόβρυσης Εορδαίας, ύψους 105,40 ευρώ, γνωµοδοτώ θετικά στην καταβολή της 
αιτούµενης αποζηµίωσης, υπό την αίρεση έγκρισης του κονδυλίου αυτού από τον αρµόδιο επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου». 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την απόρριψη του αιτήµατος του εν λόγο αιτούντα για εξωδικαστικό 
συµβιβασµό κατ΄άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010, καθώς εκλείπει δελτίο συµβάντος ατυχήµατος ή άλλο 
σχετικό έγγραφο και παράλληλη ενηµέρωση του αιτούντα για την προσκόµισή του από αυτόν ώστε να 
επανεξεταστεί το αίτηµά του σε επόµενη συνεδρίαση.  
Κατόπιν τούτων καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά  µε το αίτηµα εξωδικαστικού 
συµβιβασµού κατ΄άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010 και την αποζηµίωση ή µη του αιτούντα. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. την υπ’ αριθµ. 26603/6-12-2018 αίτηση του Μπουρουτζήκα Βασίλειου 
3. Την υπ΄αρίθµ 26686/7-12-2017 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας 
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την απόρριψη του αιτήµατος του εν λόγο αιτούντα για εξωδικαστικό συµβιβασµό κατ΄άρθρο 72 παρ. 1 
περ. ιδ Ν. 3852/2010, καθώς εκλείπει δελτίο συµβάντος ατυχήµατος ή άλλο σχετικό έγγραφο και 
παράλληλη ενηµέρωση του αιτούντα για την προσκόµισή του από αυτόν ώστε να επανεξεταστεί το αίτηµά 
του σε επόµενη συνεδρίαση. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  195/2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σάββας Ζαµανίδης 
                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
                 Γεώργιος Θεοδοσιάδης 

Φώτιος Ιορδανίδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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