
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   4/2021 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση του 
ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, επί της 
αριθ. πρωτ. 12533/25-08-2020 αίτησης του κ. ΜΑΚΡΗ Κωνσταντίνου.  

Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
1293/8-1-2021 (Β’ 30), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 592/14-01-2021 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Αντωνιάδης Θεοχάρης  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                        Νάτσης Ιωάννης 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με το εδάφιο ι’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την για τον 
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα 
χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου. 

Με την αριθ. 12533/25-08-2020 αίτησή του, ο κος ΜΑΚΡΗΣ Κωνσταντίνος του 
Χαράλαμπου ζητά να αποζημιωθεί για τη βλάβη που προκλήθηκε στο 
αυτοκίνητό του, μάρκας SEAT IBIZA, λόγω πτώσης του οχήματος σε 
αποχετευτικό φρεάτιο του οποίου είχε φύγει το καπάκι εξαιτίας της 
βροχόπτωσης, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου της Κοινότητας Αγ. Παντελεήμονα Δ. 
Αμυνταίου. 
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Σύμφωνα με την συνημμένη γνωμοδότηση, η οποία συντάχθηκε από τον κ. 
ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΗ Αθανάσιο του Δημητρίου, ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου 
Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, ο Δήμος Αμυνταίου για να προβεί στην 
προβλεπόμενη κατ' άρθρο 103 παρ. 2 περ. η' του Δ.Κ.Κ. διαδικασία του 
εξώδικου συμβιβασμού όπως διατάξει να προσκομιστούν τα κάτωθι έγγραφα: 
α) έκθεση συμβάντων από την Τροχαία ή άλλο αρμόδιο όργανο από την οποία 
να επιβεβαιώνονται τα πραγματικά περιστατικά (λόγου χάρη ύπαρξη 
λακκούβας κτλ) ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά αναμφισβήτητο τρόπο ότι 
συντρέχουν τα ουσιαστικά στοιχεία για τη σύναψη εξώδικων συμβιβασμών και 
συγκεκριμένα να αποδειχθεί ο αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος που 
απαιτείται μεταξύ της επελθούσας ζημίας και της παράλειψης των οργάνων των 
Δήμου να συντηρήσουν τα οδοστρώματα και το φρεάτιο ομβρίων β) τιμολόγια 
για την επισκευή των υλικών ζημιών των οχημάτων από τα οποία να προκύπτει 
το ύψος της ζημίας γ) λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα όπως άδειες κυκλοφορίες 
των οχημάτων κτλ προκειμένου να προκύπτουν σαφώς οι δικαιούχοι των 
αποζημιώσεων.  

Σε περίπτωση που από το σύνολο των προαναφερόμενων εγγράφων 
προκύψει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των υλικών ζημιών των οχημάτων και 
των παραλείψεων υλικών ενεργειών του Δήμου, όπως προβείτε σε εξώδικο 
συμβιβασμό κατά την προβλεπόμενη κατ' άρθρο 103 παρ. 2 περ. η' του Δ.Κ.Κ. 
διαδικασία.  

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον κ. 
ΜΑΚΡΗ Κωνσταντίνο, για αποζημίωση ποσού ύψους εκατό σαράντα ευρώ 
(140,00€), καθώς προσκόμισε τα ανωτέρω έγγραφα. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Το εδάφιο ι’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει 

2. Το εδ. ε της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει 
3. Την με αριθ. πρωτ. 12533/25-08-2020 αίτηση του κ. ΜΑΚΡΗ Κ. 
4. Τη συνημμένη γνωμοδότηση του ειδικού συνεργάτη Δημάρχου 

Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου 
5. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Εγκρίνει τη συνημμένη γνωμοδότηση  

Β. Κάνει δεκτή την αίτηση για αποζημίωση του κ. ΜΑΚΡΗ Κωνσταντίνου του 
Χαράλαμπου, για το ποσό των εκατό σαράντα ευρώ (140,00€). 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 4/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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