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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Η ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, 
ΛΟΓΩ  ΠΤΩΣΗΣ  ΔΕΝΤΡΟΥ  ΣΕ  ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ  ΟΧΗΜΑ  ΣΤΗΝ  ΟΔΟ  25  ΗΣ   

ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΈΔΕΣΣΑ.

Σήμερα  Δευτέρα  29  Ιουνίου  2020  και  ώρα  10:00  π.μ.  συνεδρίασε 
κεκλεισμένων των θυρών και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19 και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής 
του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 8.035/25-6-2020 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 συμμετείχαν τα έξι 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 Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
5.  Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος,
6. Ευάγγελος Θωμάς-Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -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 συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος  κηρύσσει  την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 
του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

      Σύνταξη σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2020.
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  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 5.822/15-6-2020 διαβιβαστικό έγγραφο 
του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  και  Πρασίνου  του  Δήμου,  το  οποίο  αναφέρει  τα 
ακόλουθα:
         Ως  αρμόδια Δ/νση για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και δενδροστοιχιών της  
πόλης και έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ένα δένδρο που βρισκόταν σε πεζοδρόμιο στη  
οδό 25Ης Μαρτίου στην Έδεσσα  έγειρε , λόγω ισχυρού ανέμου που επικρατούσε στις 24-
12-2019 , προκαλώντας ζημιές σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα, διαβιβάζουμε την  
αίτηση αποζημίωσης στην οικονομική επιτροπή

παρακαλούμε

 για  την  λήψη  απόφασης  καταβολής  ή  μη  αποζημίωση   με  την  διαδικασία  της  
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ.45351/12-11-2013  
έγγραφο του Υπουργείου  Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών, Τμήμα Οικον.  
Δ/νσης & Π/Υ.  

  Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι το εν λόγω δένδρο , που βρισκόταν στο σημείο επί σειρά  
ετών  ,  δεν  είχε  κάποιο  πρόβλημα  φυτουγείας.  Όμως  έγειρε  και  έπεσε  πάνω  στο  
σταθμευμένο όχημα ,  γιατί  εκείνη την ημέρα της 24ης Δεκεμβρίου του έτους 2019,  
επικράτησαν ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες τοπικής ανεμοθύελλας στη περιοχή.

  Υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι σπάνιο το γεγονός  να σπάνε κλαδιά ή να πέφτουν δένδρα  
όταν  επικρατούν  ιδιαίτερες  καιρικές  συνθήκες  χωρίς  να  υπάρχει  υπαιτιότητα  από  
πλευράς Δήμου. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  άκουσε  τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 5.822/15-6-2020 
από 19-5-2020 αίτηση της κας Σιάνη Ευστρατίας του Παναγιώτη, την από 5-5-2020 
έκθεση  πραγματογνωμοσύνης,  το  έντυπο  εκτιμήσεως  ζημιάς,  το  αριθμ.  πρωτ. 
1019/26/4-α έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Έδεσσας, 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 κατά πλειοψηφία
Την  καταβολή  αποζημίωσης  ύψους  χιλίων  πεντακοσίων  είκοσι  πέντε  ευρώ 

(1.525,00€)  στην  κα  Σιάνη  Ευστρατία  του  Παναγιώτη,  με  τη  διαδικασία  της 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με βάση το αριθ.  πρωτ.  οικ.45351/12-11-2013 
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έγγραφο του Υπουργείου  Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών, Τμήμα Οικον. 
Δ/νσης  &  Π/Υ.,  για  την  αποκατάσταση  των  φθορών  στο  όχημα  της  από  πτώση 
δέντρου,  προς  αποφυγή  περεταίρω  δαπανών  για  το  Δήμο,  με  τη  δέσμευση  ότι  η 
παθούσα δεν θα αξιώσει κανένα άλλο ποσό αποζημίωσης.

Το  μέλος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Ιωάννης  Χατζόγλου  μειοψηφεί 
υποστηρίζοντας  ότι  δεν  πρέπει  να  καταβληθεί  αποζημίωση  γιατί  έχει  ευθύνη  η 
υπηρεσία.

 Το  μέλος Ευάγγελος  Θωμάς ψηφίζει  παρών διότι  δεν  έχει  γνωμοδοτήσει  η 
Νομική Σύμβουλος του Δήμου σχετικά.

 Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 191/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 2-7-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Μουράτογλου,  Ιωάννης  Χατζόγλου, 
Ευάγγελος Θωμάς (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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