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Θέµα: Παραίτηση από την 15491/2012 αγωγή του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης και 
κατάργηση της δίκης. Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για την είσπραξη της επιταγής. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 19η του µήνα Μαρτίου του έτους 
2013 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 9η πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 4305/15-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον 
καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 
3852/10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Αποστολίδου Μαρία, πρόεδρος β) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος γ), Μεζίκης Βασίλειος,  µέλος δ) 
Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε) Σάββα Αικατερίνη, µέλος.   
 
Απόντες: Σιώπης Κων/νος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης.  

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  των µελών ότι µε το 
15491/2012 δικόγραφο η νοµική υπηρεσία του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης κατέθεσε αγωγή 
προκειµένου να αποζηµιωθεί ο ∆ήµος µας, για τις φθορές που υπέστη το αυτοκίνητο 
απορριµµατοφόρο µε στοιχεία ΚΗΟ 8704 από τρακάρισµα µε αυτοκίνητο απορριµµατοφόρο του 
∆ήµου Κορδελιού – Ευόσµου. 

Η συνολική αξία των τιµολογίων για την αποκατάσταση του απορριµµατοφόρου του ∆ήµου µας 
είναι 9.639,33 € και είναι τα παρακάτω: 

1. Νο 3437/22-11-2011 (ΠΑΡΑΜΑΖΟΓΛΟΥ Ν. – ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Γ. Ο.Ε) 4.243,50 

2. Νο 3603/22-11-2011(ΠΑΡΑΜΑΖΟΓΛΟΥ Ν. – ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Γ. Ο.Ε) 1.285,19 

3. Νο 3604/22-11-2011(ΠΑΡΑΜΑΖΟΓΛΟΥ Ν. – ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Γ. Ο.Ε) 2.377,94 

4. Νο 3605/22-11-2011(ΠΑΡΑΜΑΖΟΓΛΟΥ Ν. – ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Γ. Ο.Ε) 442,70 

5. Νο 366/23-11-2011(ΑΦΟΙ ΚΑΤΙΚΑΡΙ∆Η Ο.Ε) 1.290,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 9.639,33 € 

Τα παραπάνω αναφερόµενα τιµολόγια , προκειµένου να αποκατασταθεί η βλάβη και να τεθεί 
στην κυκλοφορία το απορριµµατοφόρο αυτοκίνητο, έχουν ήδη εξοφληθεί από το ∆ήµο µας µε 
τα υπ’ αριθµ. 156/2013, 1650/2011 και 148/2013 αντίστοιχα Χρηµατικά Εντάλµατα Πληρωµής. 



Η ασφαλιστική εταιρεία INTERLIFE δέχτηκε να µας πληρώσει την αποζηµίωση πριν την 
εκδίκαση της υπόθεσης , η οποία θα γίνει την 1/4/2013 στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης. 

Η αποζηµίωση θα καταβληθεί µε την προσκόµιση ταυτόχρονα στην ασφαλιστική εταιρεία των 
παραπάνω αναφεροµένων πρωτοτύπων τιµολογίων, η οποία εταιρεία τα απαιτεί σύµφωνα µε 
το φορολογικό νόµο,  

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει: 

Την κατάργηση της δίκης , παραιτούµενος ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης από το υπ’ 
αριθµό 15491/2012 δικόγραφο , µε την λήψη δίγραµµης επιταγής από την ασφαλιστική εταιρεία 
INTERLIFE , ποσού 9.700,00€, από το οποίο 9.639,33 € για κεφάλαιο και το υπόλοιπο για 
λοιπά έξοδα. 

Εξουσιοδοτεί: 

Α) την Κωνσταντινίδου Μαρία, αναπληρώτρια προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης, να υπογράψει την σχετική πράξη 
εξόφλησης και  

Β) τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου Χρίστογλου Αντώνιο, να υπογράψει κάθε πράξη 
σχετικά µε την παραίτηση απ’ το εν λόγω δικόγραφο και το δικαίωµα της αγωγής, µε την λήψη 
της δίγραµµης επιταγής από την ασφαλιστική εταιρεία INTERLIFE , ποσού 9.700,00€, που 
καλύπτει την προκληθείσα ζηµία του ∆ήµου µας. 

Η εν λόγω παραίτηση από τα ανωτέρω και η κατάργηση της δίκης αυτής είναι προς το 
συµφέρον του ∆ήµου µας, προς αποφυγή και περαιτέρω καθυστέρησης στην λήψη της 
αποζηµίωσής µας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                         Οµόφωνα 

Α). Εγκρίνει την κατάργηση της δίκης, παραιτούµενος ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης από 
το υπ’ αριθµό 15491/2012 δικόγραφο, µε την λήψη δίγραµµης επιταγής από την ασφαλιστική 
εταιρεία INTERLIFE , ποσού 9.700,00€, από το οποίο 9.639,33 € για κεφάλαιο και το υπόλοιπο 
για λοιπά έξοδα. 

Β). Εξουσιοδοτεί: 

α. την Κωνσταντινίδου Μαρία, αναπληρώτρια προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης, να υπογράψει την σχετική πράξη 
εξόφλησης και  

β.  τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου Χρίστογλου Αντώνιο , να υπογράψει κάθε πράξη 
σχετικά µε την παραίτηση απ’ το εν λόγω δικόγραφο και το δικαίωµα της αγωγής, µε την λήψη 
της δίγραµµης επιταγής από την ασφαλιστική εταιρεία INTERLIFE , ποσού 9.700,00 €, που 
καλύπτει την προκληθείσα ζηµία του ∆ήµου µας. 



Η εν λόγω παραίτηση από τα ανωτέρω και η κατάργηση της δίκης αυτής είναι προς το 
συµφέρον του ∆ήµου µας , προς αποφυγή και περαιτέρω καθυστέρησης στην λήψη της 
αποζηµίωσής µας. 

   
 
                                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  51/2013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
   
Αποστολίδου Μαρία 
                                                        Αµπελόκηποι  19/3/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                             Η Πρόεδρος  
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Αποστολίδου Μαρία 
 
 


