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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 83/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  13ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 5-4-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 6737/31-3-2021 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. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση 
για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Εξέταση  αίτησης για αποκατάστασης ζηµίας οχήµατος. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 Σεβαστού 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 

4. Κυριάκος Αντωνιαδης 
5. Αναστάσιος Παπαχρηστου 

 

6. Στέφανος Μπίγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος ∆ηµ. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του Αν. 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’αριθµ 
660/14-1-2021 αίτηση της  κ. Κατιρτζογλου, µε την οποία αιτείται την αποκατάσταση της ζηµιάς του οχήµατος 
της λογω πρόκλησης ατυχήµατος εξαιτίας αδέσποτου σκύλου, επισυναπτόµενα της αίτησης  φωτογραφίες 
του οχήµατος της , δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος υλικών ζηµιών από το Τµήµα Τροχαίας Πτολεµαΐδας, 
Υπεύθυνη ∆ήλωση µάρτυρα του συµβάντος καθώς και φωτοτυπίες αποδείξεων 350,00 ευρώ για 
ανταλλακτικά & 450,00 ευρώ για παροχή υπηρεσιών. Η υπ’ αριθ. 941/19-1-2021 γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου ήταν αρνητική. Με την υπ’ αριθµ. 21/2021 ΑΟΕ αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης του 
θέµατος  για την λήψη απόφασης σχετικής µε το αίτηµα της Άννας Κατιρτζόγλου, σε επόµενη συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου  να δοθούν περεταίρω στοιχεία για την υπόθεση.  
Στη συνέχεια µε το υπ’ αριθµ. 5102/09-03-2021 έγγραφό του, ο Αντιδήµαρχος ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού 
Κυνοκοµείου  κ.  Αν. Λόφτσαλης , µας γνωστοποίησε ότι δεν µπορεί η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού 
Κυνοκοµείου να βεβαιώσει ότι η πρόκληση του ατυχήµατος έγινε από δεσποζόµενο ή αδέσποτο σκύλο. 
Η κα. Αν. Κατιρτζόγλου προσκόµισε την υπ’ αριθµ. 7102/02-04-2021 Υπεύθυνη ∆ήλωση, που υπογράφετε 
από τρεις µάρτυρες , στην οποία δηλώνουν ότι το σκυλί συνεχίζει να περιφέρεται αδέσποτο στον ίδιο δρόµο 
όπου έγινε το ατύχηµα χωρίς να έχει κάποιο κολάρο. Ο Νοµικός Σύµβουλος προτείνει να γίνει δεκτή η 
Υπεύθυνη ∆ήλωση των µαρτύρων µε την προϋπόθεση να θεωρηθεί για το γνήσιο των υπογραφών. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   
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Αριθµ. Απόφ. 83/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

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. 660/14-01-2021 αίτηση της Αν. Κατιρτζόγλου  
3. την υπ’ αριθ. 941/19-1-2021 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου 
4. την υπ’ αριθ. 5102/09-03-2021 έγγραφο του Αντιδηµάρχου  ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού Κυνοκοµείου Αν. 
Λόφτσαλη  
5. την υπ’ αριθ. 7102/02-04-2021 υπεύθυνη δήλωση τριών µαρτύρων  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό , µε την καταβολή του ποσού ύψους 800 ευρώ συνολικά προς την 
Άννα Κατιρζόγλου, για την αποκατάσταση της ζηµιάς του οχήµατος της λογω πρόκλησης ατυχήµατος εξαιτίας 
αδέσποτου σκύλου στις 19-12-2020. 
2. Το ποσό των 800 ευρώ συνολικά, θα καταβληθεί στην αιτούντα από τον ∆ήµο Εορδαίας  και θα βαρύνει 
τον ΚΑ 00.6492.0000  του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021. 

 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  83/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού.  
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Αναστάσιος Παπαχρήστου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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