
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5.   ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ   ΚΑΤΑΒΟΛΗ Η ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ   ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ   
ΚΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ  .  

Σήμερα Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2174/25-1-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα 
τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά 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 εφτά 
(7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χρήστος Δασκάλου  Αντιπρόεδρος, 
2. Χρήστος Πέτκος Τακτικό μέλος, 
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου  Αναπλ. μέλος,
6. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-
Πρόεδρος, 

2. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος.

           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δημητρίου Γιάννου, 
μετά  τη διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία  ο  Αντιπρόεδρος  Χρήστος  Δασκάλου 
κηρύσσει  την  έναρξη  της  συνεδρίασης και  προτείνει  να  συζητηθούν  σήμερα  ως 
κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 
(ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.
2. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για: α) Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου 

γάλακτος για το προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου, β) Προμήθεια Βιβλιοθήκης-
ντουλάπας για το κέντρο Κοινότητας Έδεσσας, γ) Προμήθεια γάλακτος, δ) Εργασίες 
εκχιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στο Δήμο Έδεσσας, ε) Προμήθεια και 
τοποθέτηση μονόπλευρων μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας οδών και τεχνικών έργων, 
στ) Προμήθεια διαφημιστικού υλικού για το νεοσύστατο κέντρο κοινότητας Έδεσσας, ζ) 
Προμήθεια κάγκελων περίφραξης κοινόχρηστων χώρων, η) Αγροτική οδοποιίας 
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Άρνισσας, θ) Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός σχεδίου οικισμού Άρνισσας, ι) Δαπάνες 
απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
         Ο Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος το 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την από 20-12-2017  εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:
 Έχοντας υπόψη :

 α)Την αρίθμ. πρωτ. 29076 /01-12-2017 αίτηση αποζημίωσης από πτώση κλαδιού σε  
σταθμευμένο όχημα του κ. Πουρτουζίδη στις 12-07-2014 στην οδό Φιλίππου

 β)Την έκθεση πραγματογνωμοσύνης με την προεκτίμηση του κόστους ανταλλακτικών και  
εργασιών αποκατάστασης. 

 γ)Το τιμολόγιο αγοράς ανταλλακτικών και την εξοφλητική απόδειξη του φανοποιείου που  
τα τοποθέτησε.

δ)Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εκτιμητή της ζημίας

ε)Τη βεβαίωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και το φωτογραφικό υλικό με τη ζημία του  
οχήματος

στ)Τη διαφορά στο ποσό της αποζημίωσης για την ίδια ζημία που  ζητήθηκε με δυο  
διαφορετικές αιτήσεις  κατά τα έτη 2014 και 2017 .

η)Το γεγονός ότι από την αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στο σημείο του  
συμβάντος στις 13-12-2017, διαπιστώθηκε ότι οι προαναφερθείσες ζημίες του οχήματος  
δεν είχαν αποκατασταθεί ,παρόλο που προσκομίσθηκαν εξοφλητικά τιμολόγια. 

Παρακαλούμε

 για την λήψη απόφασης  καταβολής ή μη αποζημίωσης  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.  

          Επιπλέον ο Αντιπρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για 
την αριθ. πρωτ. 2157/25-1-2018 γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, με 
σχέση έμμισθης εντολής για το θέμα, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

    Σχετικά με την αίτηση του κ. Σταύρου Πορτουλίδη, με αίτημα να του καταβληθεί  
αποζημίωση ποσού 726,81 € για υλικές  ζημιές του αυτοκινήτου του από πτώση δέντρου  
στις 12.07.2014 στην οδό Φιλίππου 48 στην Έδεσσα σας γνωρίζω τα εξής:

Αφού έλαβα υπ’ όψη μου την αίτηση του παραπάνω αναφερόμενου, το με αριθμ.  
πρωτ. 29076/20.12.17 έγγραφο του προϊσταμένου της Δ/νσης, που διενήργησε αυτοψία  
στις 13.12.2017, τόσο στο σημείο όσο και στο όχημα του αιτούντα, σε συνδυασμό με τα  
προσκομισθέντα τιμολόγια, αλλά κυρίως λόγω της ασυμφωνίας και της αρκετά μεγάλης  
απόκλισης από την ζημία που υποστήριζε ο αιτών πως υπέστη λίγο μετά το συμβάν το έτος  
2014  και  τελικά  την  μη  επισκευή  του  οχήματός  του,  γνωμοδοτώ  αρνητικά  για  την  
εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ως αποζημίωσης στον αιτούντα, καθώς  
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έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από το συμβάν και τα όσα υποστηρίζει θα πρέπει  
να αποδειχθούν.     
          Ενόψει των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε την εισήγηση 
της  Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, την αριθ. πρωτ. 
29076/ 1-12-2017 αίτηση του κ. Πορτουλίδη Σταύρου του Σάββα, την με ημερομηνία 
20.10.2017 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Νικ. Περτσεμλή,  τη διαφορά στο ποσό 
της αποζημίωσης για την ίδια ζημία που ζητήθηκε με δυο διαφορετικές αιτήσεις  κατά 
τα έτη 2014 και 2017 κι αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 72 περιπτ. ιδ 
της  παρ.  1του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 
5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, 
την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωματωμένη Οδηγία»,

Αποφασίζει ομόφωνα
           Τη μη καταβολή αποζημίωσης ύψους επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα 
ενός λεπτών(726,81€) στον κ. Πορτουλίδη Σταύρου του Σάββα, για την αποκατάσταση 
των ζημιών που προκλήθηκαν στο με αριθ. κυκλοφορίας ΚΧΧ 4340 ΙΧΕ αυτοκίνητό 
του, 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.  

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:10 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 14/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
      ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 31-1-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Πέτκος,  Ιωάννης  Μουράτογλου,  Μιχάλης 
Σαμλίδης,  Γεώργιος  Κούκος,  Ιωάννης  Χατζόγλου 
(Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Ουζούνη Νικόλαο.
- Νομικό Σύμβουλο κα Χρυσούλα Πέτκου.

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