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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 177/2018
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Η ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ
ΚΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ.
Σήμερα Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και
ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 14226/6-8-2018 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. Δημήτριος
Γιάννου,
Δήμαρχος- 1. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος,
Πρόεδρος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος.
2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος,
5. Χρήστος Πέτκος Τακτικό μέλος,
6. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 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. Σύνταξη σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης για καταβολή ή μη αποζημίωσης λόγω πτώσης κλαδιού σε
σταθμευμένο όχημα.
3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης
για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020».
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4. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ κατά της αριθ. 158/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
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 Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης
υπενθύμισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως με την αριθ. 172/2018 όμοια
δική τη είχε αποφασιστεί ότι προκειμένου να γνωμοδοτήσει η Νομικός Σύμβουλος
του Δήμου σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης ή όχι, στον κ. Νικολαίδη Γεώργιο,
με την διαδικασία της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, να αναζητηθούν από την
υπηρεσία: α)η βεβαίωση από την ασφαλιστική εταιρεία του με αριθ. κυκλ. ΥΡΝ 3910
οχήματος, από την οποία θα προκύπτει η μη αποζημίωση της φθοράς από αυτή και
β) το τιμολόγιο εξόφλησης της αποκατάστασης της ζημιάς.
Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη πως ο κ. Νικολαίδης
Γεώργιος προσκόμισε στην υπηρεσία τα ζητούμενα έγγραφα και συνεπώς με την από
9-8-2018 γνωμοδότηση της η Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, αναφέρει τα
ακόλουθα:
Σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. 10562/05.06.2018 αίτηση του κ. Γεωργίου
Νικολαΐδη, με αίτημα να του καταβληθεί αποζημίωση ποσού 496,00 € για τις υλικές
ζημιές που προκλήθηκαν στο σταθμευμένο επί της οδού Φιλελλήνων (μπροστά από το
γήπεδο της πολύς της Έδεσσας) αυτοκίνητό του με αριθμ. κυκλ. ΥΡΝ-3410 στις
03.06.2018, όταν κατέπεσε επ’ αυτού κλαδί δένδρου, σας γνωρίζω τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παραγ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει σήμερα:
«1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: … «ιδ) αποφασίζει
για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που
έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται
στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν
αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό».
Σύμφωνα δε και με το άρθρο 72 παραγ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει
σήμερα : «Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η
απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης».
Αφού έλαβα υπ’ όψη μου 1) την με αριθμ. πρωτ. 10562/05.06.2018 αίτηση του
παραπάνω αναφερόμενου, 2) το με ημερομηνία 03.06.2018 δελτίο οδικού τροχαίο
ατυχήματος υλικών ζημιών του Τ.Τ. Έδεσσας, που κατέγραψε το συμβάν, 3) την με
ημερομηνία 06.08.2018 απόδειξη του Απόστολου Χαμψή, ιδιοκτήτη φανοποιείου –
φανοβαφείου – ανταλλακτικών ποσού 496,00 €, που συνοδεύεται από το έντυπο
εκτίμησης ζημίας, 4) την με ημερομηνία 21.06.2018 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του
Δαμιανού Λιάρου, καθώς και 5) τις σχετικές φωτογραφίες και 6) τα δημοσιεύματα
ηλεκτρονικών εφημερίδων για το συμβάν, αλλά και 7) το με αριθμ. 2101909
ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εν λόγω οχήματος από της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας
γενικών Ασφαλειών «ΜΙΝΕΤΤΑ», από το οποίο προκύπτει πως ο αιτών δεν είχε
ασφαλισμένο το όχημα για μικτές ζημίες και επομένως δεν έλαβε αποζημίωση για την
ίδια αιτία, γνωμοδοτώ υπέρ της εξωδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με
την καταβολή του αιτούμενου ποσού των 496,00 €, ως αποζημίωσης στον αιτούντα, διότι
αυτό κρίνεται προς το συμφέρον του Δήμου και προς αποφυγή καταβολής τυχόν
περαιτέρω αποζημίωσης, τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων.
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε την αριθ.
πρωτ. 12570/30-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και
Καθαριότητας, την αριθ. πρωτ. 10562/5-6-2018 αίτηση του κ. Νικολαίδη Γεωργίου
του Γρηγορίου, την από 6-8-2018 απόδειξη εξόφλησης της επισκευής του
Φανοβαφείου του κ. Χαμψή Αποστόλου, το δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος
υλικών ζημιών της από 3/6/2018 της Τροχαίας Έδεσσας, την από 9-8-2018
γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, την με ημερομηνία 21-6-2018
έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Δαμ. Λιάρου κι αφού έλαβε υπόψη της το αριθ.
πρωτ. οικ.45351/12-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση
Οικ. Υπηρεσιών, Τμήμα Οικον. Δ/νσης & Π/Υ. 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
Την καταβολή αποζημίωσης ύψους τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00€)
στον κ. Νικολαίδη Γεώργιο του Γρηγορίου, για την αποκατάσταση των ζημιών που
προκλήθηκαν στο με αριθ. κυκλοφορίας ΥΡΝ 3410 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
11:30 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 177/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Χρήστος Πέτκος, Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος
Δασκάλου, Γεώργιος Κούκος, Ιωάννης Χατζόγλου
Ακριβές Απόσπασμα
(Αναπλ. μέλος).
Έδεσσα 10-8-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
-Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας κ. Ουζούνη Νικόλαο.
-Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, & Προμηθειών κα Μ. Καλούση.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.
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