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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               22.6.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  182/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών από ζημία προκληθείσα σε 

σταθμευμένο όχημα   (Παρασίδου Ιωάννα του Λαζάρου) από πτώση δένδρου.   

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από 

την 12871/18-06-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 

Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)  2) Αποστολίδου Μαρία  3) Κατζικάς Γεώργιος  

4) Κουσίδης Γεώργιος 5) Γυμνόπουλος Κοσμάς (Αναπλ. Μέλος) 6) Καρράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος) 7) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα  8) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή (Αναπλ. Μέλος). 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1)Κωνσταντίνου Κυριάκος.   

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο 

Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Έχοντας υπόψη 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παργρ. 1 περίπτωση ιδ’  του ν. 3852/2010, «Η οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό….ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του 

ποσού των 30.000,00€»  

 

Για τον λόγο αυτόν θέτουμε υπόψη σας τα εξής:  

 

Την  28/05/2021 το ΙΧ αυτοκίνητο ΝΖΜ 3077 ιδιοκτησίας της Παρασίδου Ιωάννας του Λαζάρου 

χτυπήθηκε ενώ ήταν σταθμευμένο από δένδρο που έπεσε επάνω του  στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 20 

Κοινότητας Αμπελοκήπων, προκαλώντας σε αυτό υλικές ζημίες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο από 

31/5/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Α.Τ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, που 

κλήθηκε επί τόπου στο περιστατικό (α.π. 1019/26/533-α) 

Ο ζημιωθείς πολίτης υπέβαλαν την αίτηση  με α.π. 12706/17-6-2021,  με την οποία ζητά την 

αποζημίωσή του μόνον για τη θετική ζημία, όπως αυτή προκύπτει από τα παραστατικά αποκατάστασης 

της ζημίας που προσκομίσθηκαν ύψους 1.011,31€. Υπέβαλε δε και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία 

βεβαιώνει ότι δεν έχει καμία άλλη αξίωση κατά του Δήμου.  

  

Σύμφωνα δε και με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 45351/2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με το οποίο παρέχονται 

τις σχετικές χρήσιμες πληροφορίες στη διαδικασία της άμεσης συμβιβαστικής επίλυσης των ανωτέρω 
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διαφορών, παρακινούνται σαφώς οι Δήμοι να επιλέγουν τις διαδικασίες αυτές εάν βεβαίως συντρέχουν 

οι νόμιμες προϋποθέσεις.     

  

Πριν την παρούσα εισήγηση, υπέβαλε σχετική γνωμοδότηση και ο νομικός σύμβουλος του 

Δήμου, και ως προς τις παρατηρήσεις του για την υπόθεση,  ο αιτών πολίτης υπέβαλε διευκρινιστικά 

όλα όσα ζητήθηκαν.  

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Οικονομική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της 

1. Το άρθρο 72 παργρ. 1 περίπτωση ιδ’  του ν. 3852/2010 

2. Την υπ άριθμ. πρωτ. 12706/17-6-2021αίτηση του ζημιωθέντος  

3. Τη σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου μας περί του οικονομικώς 

συμφέροντος του εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

4. Το  από 31/5/2021 (α.π. 1019/26/533-α) έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 

Α.Τ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, που κλήθηκε επί τόπου στο περιστατικό.  

5. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 45351/2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ 

6. Το αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τη βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας 

“ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ»» με την οποία δηλώνεται η μη καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία εφόσον το 

όχημα δεν έχει μεικτή ασφάλιση  

7. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.  

8. Τις με αριθμούς 11/17-6-2021, 9/17-6-2021 και 566/29-5-2021 Φορολογικές Αποδείξεις για την 

αποκατάσταση των υλικών του βλαβέντος οχήματος συνολικού ύψους 1.011,31€ 

 

καλείται να εγκρίνει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου και της Παρασίδου Ιωάννας του 

Λαζάρου, όπως αυτός του  προτάθηκε και συμφώνησε εγγράφως, να αποζημιωθεί για τις υλικές ζημίες 

στο όχημά της.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου και της Παρασίδου Ιωάννας του Λαζάρου, 

όπως αυτός του  προτάθηκε και συμφώνησε εγγράφως, να αποζημιωθεί για τις υλικές ζημίες στο όχημά 

της.  

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  182/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  23.6.2021 

 

 

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 
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