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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 16-10-2019 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 20444/10-10-2019 
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 ζηµιάς του οχήµατος του , δια εξωδικαστικού συµβιβασµού. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την από 10-10-2019 αίτηση του Βελλιοπουλου 
Θεόδωρου µε την οποία µας ζητά να τον αποζηµιώσουµε  για ζηµιά που προκλήθηκε στο τζάµι του αυτοκινήτου του µε αριθµ 
κυκλοφορίας  ΚΖΝ 8523 HONDA, µέσω εξωδικαστικού συµβιβασµού. Η Προϊσταµένη του τµήµατος Πρασίνου µε το υπ’αριθµ  
12204/21-6-2019 έγγραφό της , βεβαιώνει ότι: « Την Πέµπτη 23-5-2019 και ώρα 10 παρά περίπου, διερχόµενο όχηµα τύπου 
HONDA µε αριθµ κυκλοφορίας  ΚΖΝ 8523, ιδιοκτησίας κ. Βελλιοπουλου Θεόδωρου του Νικολάου, κινούµενο επί της 25ης 
Μαρτίου µε φορά από νότο προς βορά, λόγο εργασιών των συνεργειών πρασίνου µε µεσινέζα στην κεντρική νησίδα, 
εκτοξεύτηκε πέτρα, µε αποτέλεσµα την θραύση του πίσω αριστερού κρυστάλλου του παραπάνω οχήµατος.» Επιπλέον ο 
Νοµικός Σύµβουλος κ. Ευθ. Λιακος µε το υπ’αριθµ 20699/14-10-2019 έγγραφό του γνωµοδοτεί τα εξής: «Σχετικά µε αίτηµα 
του Θεόδωρου Βελιόπουλου περί αποκατάστασης ζηµιών οχήµατος του, δια εξωδικαστικού συµβιβασµού κατ' άρθρο 72 
παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010, επισηµάνω τα εξής: 
  Όσον ως προς το συγκεκριµένο αίτηµα του περί αποζηµίωσης του για ζηµία που υπέστη επί της οδού 25ης Μαρτίου στις 
23-5-2019, ύψους 129,58 ευρώ, γνωµοδοτώ θετικά για την καταβολή της αιτούµενης αποζηµίωσης, λαµβάνοντας υπόψη το 
υπ' αριθµ. πρωτ. 12204/21-6-2019 έγγραφο του Τµήµατος συντήρησης πρασίνου του ∆ήµου Εορδαίας, σύµφωνα µε το 
οποίο τα συνεργεία πρασίνου προξένησαν κατά την εκτέλεση εργασιών θραύση του πίσω αριστερού κρυστάλλου του 
οχήµατος του ανωτέρω, µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΖΝ 8523.» 
Ο Αντιπρόεδρος ανάφερε ότι ο ενδιαφερόµενος προσκόµισε φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος καθώς και 
προεκτίµηση κόστους αντικατάστασης κρυστάλλου ύψους 129,58 ευρώ µε το ΦΠΑ. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 
Αριθµ. απόφ.   89/2019 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   

ΑΔΑ: ΨΝΡΑΩΡ6-Π1Τ



1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το αρ 3 του ν 
4623/2019 και ισχυουν.  
2. την υπ’αριθµ 12204/21-6-2019 βεβαίωση της Προϊσταµένης του τµήµατος Πρασίνου 
3. την από 10-10-2019 αίτηση του Βελλιοπουλου Θεόδωρου 
4. την υπ’αριθµ 20699/14-10-2019 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό , µε την καταβολή αποζηµίωσης προς τον Βελλιοπουλο Θεόδωρο του Νικολάου , για 
υλικές ζηµιές που υπέστη το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΖΝ 8523 µάρκας HONDA, ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό του, σύµφωνα 
µε την  υπ’αριθµ 12204/21-6-2019 βεβαίωση της Προϊσταµένης του τµήµατος Πρασίνου. 
2. Το ποσό των 129,58 ευρω µε ΦΠΑ , θα καταβληθεί στον αιτούντα από τον ∆ήµο Εορδαίας , υπό τον όρο ότι θα προσκοµίσει 
πρωτότυπα φορολογικά παραστατικά αγοράς ανταλλακτικών και παροχής εργασίας, και θα δηλώσει εγγράφως ότι παραιτείται 
από κάθε δικαστική επιδίωξη της αξίωσης προς αποζηµίωση , ούτε διατηρεί κατά του ∆ήµου καµία άλλη αξίωση από 
οιαδήποτε αιτία αναφορικά µε το συµβάν, θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6492.0000  του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019. 

 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   89/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

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