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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 26-9-2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 18808/20-9-2019 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Εξέταση αιτήµατος δηµότη, περί αποκατάστασης ζηµιών του οχήµατός του , δια εξωδικαστικό συµβιβασµό. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος   
2. ∆ηµήτριος Ορφανιδης  
3. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
4. Κυριάκος Αντωνιαδης  
5. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
6. Αθηνά Τερζοπουλου  
7. Στέφανος Μπιγγας  
8. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
9. ∆ηµήτριος Σπόντης  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      O Πρόεδρος Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας 
διάταξης θέµα έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 17838/10-9-2019 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου 
Εορδαίας Ευθ. Λιακου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  «Σχετικά µε το αίτηµα του Βασιλείου Μητκα περί αποκατάστασης 
ζηµιών του οχήµατος της, δια εξωδικαστικού συµβιβασµού κατ' άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010, επισηµάνω τα εξής: 
Στην αίτηση της δεν αναφέρεται συγκεκριµένο ποσό ζηµίας ούτε συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε 
το ύψος της βλάβης και την ευθύνη του ∆ήµου. Επιπλέον στάθµευσε το όχηµα της εντός του πάρκου, ενώ δεν επιτρέπεται η 
στάθµευση στον χώρο αυτό. Επειδή από τα παραπάνω δεδοµένα δεν προκύπτει σαφή ευθύνη του ∆ήµου Εορδαίας για την 
επέλευση της ζηµίας της αιτούσας, εισηγούµαι να µην προχωρήσει η Οικονοµική Επιτροπή σε εξωδικαστικό συµβιβασµό 
κατ' άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010.» 
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Ευθ. Λιακο ο οποίος ανάφερε ότι όπως προκύπτει και από το ∆ελτίο οδικού τροχαίου 
ατυχήµατος υλικών ζηµιών του Τµήµατος Τροχαίας Εορδαίας, το όχηµα ήταν σταθµευµένο εντός του πάρκου και από τα 
προσκοµιζόµενα στοιχεία δεν προκύπτει υπαιτιότητα του ∆ήµου.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 
Αριθµ. απόφ.   82/2019 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  όπως τροπ/καν µε το αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.  
2. την υπ’αριθµ 17838/10-9-2019  εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας  
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

ΑΔΑ: ΨΙΠΣΩΡ6-ΖΚΟ



Κάνει δεκτή την υπ’αριθµ 17838/10-9-2019  εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθ. Λιακου και 
απορρίπτει το αίτηµα του Βασιλείου Μητκα περί αποκατάστασης ζηµιών του οχήµατος της, δια εξωδικαστικού 
συµβιβασµού κατ' άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 
Kατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νοµιµότητας κατ’ άρθρο 227 του Ν. 
3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την επίδοση της  απόφασης  καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας.. 

 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   82/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
8. ∆ηµήτριος Σπόντης 

 

ΑΔΑ: ΨΙΠΣΩΡ6-ΖΚΟ


		2019-10-04T12:19:50+0300
	Athens




