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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 44/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
10. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Η ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  2502/21-2-2020  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί  σ’  όλα  τα  μέλη  αυτής,  τακτικά  και  αναπληρωματικά,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)  και είχε δημοσιευθεί  στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα 
επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος,
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος.

       Επιπλέον  στην  συνεδρίαση  κλήθηκαν  να  συμμετάσχουν  οι  Πρόεδροι  των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν παραβρέθηκε κανένας.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
        Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το 
θέμα της ημερήσιας διάταξης.
          Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 12ο, 
13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 5ο, 6ο, 2ο, 1ο, 3ο, 4ο, 7ο, 8ο, 9ο, 
10ο,11ο, και 25ο.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ.  2.512/21-2-2020 διαβιβαστικό 
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έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου, το οποίο αναφέρει 
τα ακόλουθα:
Σχετικά :

(1) η 23167/29-11-2019 εισήγησή μας προς την  οικονομική επιτροπή του Δήμου 

Έδεσσας

(2) η 265/2019 απόφαση της οικ. Επιτροπής του  Δ.Ε.

(3) η 2423/19-02-2020 αυτοψία –εκτίμηση δαπάνης αποκατάστασης της Τ.Υ. του  

Δήμου Έδεσσας

  Σε συνέχεια των σχετ. (1) και (2) σας διαβιβάζουμε την έκθεση αυτοψίας – εκτίμησης  

δαπάνης της  Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας , σχετ.

(3) .

 Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

         Επιπλέον ο Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη πως με την αριθ. 265/2019 όμοια 
δική της είχε αποφασιστεί να μην συζητήσει το θέμα στην τότε συνεδρίαση διότι η 
υπόθεση  έχρηζε  περεταίρω  έρευνας  από  την  υπηρεσία  προκειμένου  να 
προσκομιστούν στοιχεία που να συμβάλλουν στη λήψη απόφασης για καταβολή ή μη 
αποζημίωσης.
         Το μέλος Ιγνάτιος Κετσιτζίδης σε συνέχεια των ανωτέρω ρώτησε τον Πρόεδρο 
μήπως θα ήταν νόμιμο να γίνει πρώτα η κατάθεση αγωγής, από τον κ. Μίσσιο Ιωάννη, 
που να αξιώνει αποζημίωση από το Δήμο για τη φθορά που υπέστη λόγω της πτώσης 
του δέντρου και μετά να προχωρήσει η Οικονομική Επιτροπή στη λήψη απόφασης 
για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.
        Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και τις αριθμ. 218/2019 και 
265/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να 
αποφασίσουν σχετικά.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  άκουσε  τον 
Πρόεδρό  της  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  της  το  αριθμ.  πρωτ.  2.512/21-2-2020 
διαβιβαστικό  έγγραφο του Τμήματος  Περιβάλλοντος  και  Πρασίνου του Δήμου,  τις 
αριθ. 218/2019 και 265/2019 όμοιες δικές της, το αριθμ. πρωτ. 2.423/19-2-2020 
έγγραφο της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, την αριθ. πρωτ. 16.568/28-8-
2019 αίτηση του κ. Μίσιου Ιωάννη του Νικολάου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
72  του  Ν.3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του 
Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», και 
το  αριθμ.  πρωτ.  οικ.45351/12-11-2013  έγγραφο  του  Υπουργείου   Εσωτερικών, 
Γενική Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών, Τμήμα Οικον. Δ/νσης & Π/Υ.  

Αποφασίζει ομόφωνα
Με  δεδομένο  την  αντικειμενική  ευθύνη  του  Δήμου  για  τη  ζημιά  που 

προξενήθηκε,  αφού  το  δέντρο  που  έπεσε  βρίσκεται  σε  κοινόχρηστο  χώρο,  την 
καταβολή αποζημίωσης ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) στον κ. Μίσιο Ιωάννη 
του Νικολάου, με τη διαδικασία της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με βάση το 
αριθ.  πρωτ. οικ.45351/12-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου  Εσωτερικών, Γενική 
Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών, Τμήμα Οικον. Δ/νσης & Π/Υ.,  για την αποκατάσταση των 
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φθορών της αποθήκης του, προς αποφυγή περεταίρω δαπανών για το Δήμο, με τη 
δέσμευση ότι ο παθών δεν θα αξιώσει κανένα άλλο ποσό αποζημίωσης.

  Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 11:35 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 44/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 26-2-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιωάννης Τσεπκεντζής,  Ιγνάτιος 
Κετσιτζίδης (Αναπλ. μέλος). 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου,
-Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Ουζούνη Νικόλαο.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας κ. Δημήτριο Ζήμνα.
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