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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 29-1-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.1425/25-1-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 
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 και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-
2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηµα εξωδικαστικού συµβιβασµού. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Τερζοπούλου Αθηνά 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Στέφανος Μπιγγας  
6. Κοκκινιδης Ευστάθιος   
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αναστ. Παπαχρήστου.  
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 υπ’ 
αριθ. 941/19-1-2021 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου Ευθ. Λιάκου , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Θέµα: Γνωµοδότηση για αποκατάσταση ζηµιάς Αννας Κατιρτζόγλου.  
Σχετικά µε το αίτηµα της Αννας Κατιρτζόγλου περί αποκατάστασης ζηµιών του οχήµατος της, δια 
εξωδικαστικού συµβιβασµού κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010, επισηµάνω τα εξής: Από τα 
έγγραφα που συνοδεύουν την εν λόγω αίτηση δεν προκύπτει ξεκάθαρα εάν τη ζηµιά την προκάλεσε 
αδέσποτος σκύλος ή δεσποζόµενος σκύλος. Επειδή από τα παραπάνω δεδοµένα δεν προκύπτει σαφή 
ευθύνη του ∆ήµου Εορδαίας για την επέλευση της ζηµιάς της αιτούσας, εισηγούµαι να µην προχωρήσει η 
Οικονοµική Επιτροπή σε εξωδικαστικό συµβιβασµό κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ. Ν. 3852/2010». 
Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Ευσ. Κοκκινιδη ο οποίος πρότεινε να διερευνηθεί το θέµα από τις 
υπηρεσίες του δήµου και να επανέλθει προς συζήτηση σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Ο κ. Μπίγγας συµφωνεί και προτείνει επίσης να ελεγχθεί το περιστατικό και να τεκµηριωθεί από τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου.     
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα µέλη 
ψήφισαν θετικά να αναβληθεί η συζήτηση του θέµατος και να επανέλθει σε επόµενη συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής . 
  

                                       
Αριθµ. Απόφ. 21/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

ΑΔΑ: ΩΙ4ΤΩΡ6-ΙΜΗ



1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την υπ’ αριθ. 941/19-1-2021 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την αναβολή της συζήτησης του θέµατος και την λήψη απόφασης σχετικής, µε το αίτηµα της Αννας 
Κατιρτζόγλου περί αποκατάστασης ζηµιών του οχήµατος της, σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

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 21/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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