ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 31/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 773/2009
Περίληψη
Καθορισμός συμβιβαστικά αποζημίωσης
για αποκατάσταση βλάβης οχήματος των
Μ. Τσιαμήτρου-Γ. Μαυρίδη και ψήφιση
πίστωσης.
Σήμερα 21 Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 17-12-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης
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Aπόντες
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο
κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 770/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 772/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 774/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 776/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Μ. Τρανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 780/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 784/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α.
Τσιάρας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 785/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 786/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Μ.
Τσιαμήτρου.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 787/2009 απόφασης προσήλθε η
κα Μ. Τσιαμήτρου και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 803/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-12-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Με τις υπ’ αριθμ. 2866/10-8-09 και 3180/03-09-09 αιτήσεις των Τσιαμήτρου
Μαρίας και Μαυρίδη Γεωργίου, ισχυρίζονται ότι υπέστη υλικές ζημίες το υπ’ αριθμ.
ΗΜΚ 6491 Ι.Χ.Ε αυτοκίντό τους, όταν διερχόμενη η κ. Τσιαμήτρου Μαρία από την
πλατεία Ρακτιβάν , στο ύψος του υπάρχοντος εκεί πλατάνου ένα κλαδί αποκόπηκε
και έπεσε πάνω στο προαναφερόμενο αυτοκίνητο λόγω θεομηνίας. Για τον λόγο αυτό
η κ. Τσιαμήτρου Μαρία ζητά από το Δήμο μας αποζημίωση συνολικού ποσού
2714,99€ για την επισκευή του αυτοκινήτου. Η κα Τσιαμήτρου Μαρία έχει
προσκομίσει αντίγραφα των τιμολογίων επισκευής του αυτοκινήτου, την εντολή
έναρξης των εργασιών της αντιπροσωπείας καθώς και φωτογραφίες και αποκόμματα
εφημερίδων για το συμβάν.
Οι παραπάνω αιτήσεις και τα δικαιολογητικά διαβιβάστηκαν στον Νομικό
Σύμβουλο του Δήμου, ο οποίος γνωματεύει ότι πρέπει να διαβιβάσουμε την αίτηση
στη Δημαρχιακή Επιτροπή , για την αποζημίωση ή όχι των Τσιαμήτρου Μαρίας και
Μαυρίδη Γεώργιου.
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 598/2009 απόφασή της εισηγείται
στο Δ.Σ τον εξώδικο συμβιβασμό για καθορισμό αποζημίωσης βλαβών που υπέστη
το αριθμ. ΗΜΚ 6491 ΙΧΕ ιδιοκτησίας των Μαρίας Τσιαμήτρου και Γεώργιου
Μαυρίδη εξαιτίας αποκοπής και πτώσης κλαδιού του ιστορικού πλατάνου που
βρίσκεται στην Πλ. Ρακτιβάν, στο συνολικό ποσό των 2.714,99€ για τις εργασίες που
έγιναν ως εξής:
- Ποσό 109,78€ για α) περισυλλογή - εκκένωση ψυκτικού Α/C ,
β)ευθυγράμμιση, γ) δοχείο ψύξης - παγουράκι και δ) ρύθμιση φώτων.
- Ποσό 392,70€ για α) αλλαγή καπό, φτερού, τραβέρσας, προφυλακτήρα,
σπόιλερ, αρ. φαναριού, μάσκας, ψυγείου νερού, ψυγείου air contition, εξαγωγής επανατοποθέτησης δεξ. Φαναριού, προβολάκια προφυλακτήρα και βεντιλατέρ
ψυγείου.
- Ποσό 380,80€ για βαφή καπό, αρ. φτερού και μπροστινού προφυλακτήρα.
- Ποσό 1.831,71€ για μαύρη κάσκα, δοχείου ψυγείου κλπ.
Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής;
Σύμβουλοι: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Τ. Χατζηαθανασίου, Π. Παυλίδης, Α.
Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 4-12-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. 598/2009 απόφαση της Δ.Ε.
3.- Την από 19-10-2009 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου, με την
οποία γνωμοδοτεί ότι πρέπει να αποζημιωθούν οι παραπάνω αιτούντες διότι υπάρχει
συντρέχουσα ευθύνη του Δήμου και το ύψος των ζημιών ευχερώς αποδεικνύεται από
τα προσκομισθέντα στοιχεία (φωτογραφίες, τιμολόγια).
4.- Ότι η τιμή που πρότεινε η Δ.Ε. είναι συμφέρουσα για το Δήμο.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 103 παρ. 2 (εδ. η) & 3 του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Καθορίζει συμβιβαστικά την οριστική και τελεσίδικη αποζημίωση λόγω
βλάβης που υπέστη το Ι.Χ.Ε. ΗΜΚ 6491 όχημα των συνιδιοκτητών Μαρίας

Τσιαμήτρου και Γεωργίου Μαυρίδη εξαιτίας αποκοπής και πτώσης κλαδιού του
ιστορικού πλατάνου επί του οδοστρώματος στην πλατεία Ρακτιβάν, στο συνολικό
ποσό των € 2.714,99 για την κάλυψη της δαπάνης των παρακάτω εργασιών που
έγιναν στο εν λόγω Ι.Χ.Ε., ως εξής:
- Ποσό € 109,78 για: α) περισυλλογή-εκκένωση ψυκτικού A/C, β) ευθυγράμμιση, γ)
δοχείο ψύξης - παγουράκι και δ) ρύθμιση φώτων.
- Ποσό € 392,70 για: α) αλλαγή καπό, φτερού, τραβέρσας, προφυλακτήρα, σπόιλερ,
αριστερού φαναριού, μάσκας, ψυγείου νερού, ψυγείου air contition, εξαγωγήεπανατοποθέτησης δεξιού φαναριού, προβολάκια, προφυλακτήρα και βεντιλατέρ
ψυγείου.
- Ποσό € 380,80 για βαφή καπό, αριστερού φτερού και μπροστινού προφυλακτήρα.
- Ποσό € 1.831,71 για μαύρη μάσκα, δοχείου ψυγείου κλπ.
Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί από τον Δήμο εφάπαξ.
Β) Οι παραπάνω συνιδιοκτήτες υποχρεούνται να καταθέσουν στο Δήμο
σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις ότι δέχονται την παραπάνω προτεινόμενη τιμή καθώς
και τους υπόλοιπους όρους αυτής της απόφασης και παραιτούνται από κάθε ένδικο
μέσο.
Γ) Ψηφίζει ποσό € 2.714,99 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 00/6492
«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων» του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2009, για να διατεθεί στον παραπάνω
δικαιούχο.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 723/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21-1-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

