
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 218/2019   

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

Σήμερα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  19.857/16-10-2019  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 και τα εφτά (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  Μουράτογλου-Τακτ. 

μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Τσεπκεντζής-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  και  συμμετέχει  μόνο  ο  Πρόεδρος  του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας.
           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.
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        Τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  συζητήθηκαν  με  την  ακόλουθη  σειρά: 
20ο,21ο,22ο,23ο,24ο,25ο, 26ο ,16ο,17ο,18ο,19ο,15ο,14ο,1ο,2ο,3ο,4ο,5ο 6ο,7ο,8ο 9ο,10ο,11ο, 12ο 

και 13ο.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ.  πρωτ. 16568/25-9-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
           Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι λόγω ισχυρής ανεμοθύελλας στο τέλος του Ιουλίου  

του 2019 ,  έσπασε μεγάλο τμήμα δένδρου που βρισκόταν  σε χώρο πρασίνου της Τ. Κ.  

Πλατάνης  και έπεσε επάνω στη στέγη παρακείμενης αποθήκης προξενώντας ζημιές στη  

στέγη.

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.       

 Συνημμένα : 

• Αίτηση αιτούντος

• Οικονομική εκτίμηση ζημιάς

• Φωτογραφίες

         Λαμβάνοντας υπόψη τα συνημμένα στην εισήγηση το μέλος Αντώνιος Ρυσάφης 
εξέφρασε την ερώτηση αν θα μπορούσε να ενταχθεί η καταβολή της αποζημίωσης στο 
μέτρο  της  αποζημίωσης  ακίνητης  περιουσίας  που  υπέστη  ζημιές  από  την  ισχυρή 
ανεμοθύελλα  του  Ιουλίου  τότε  που  κηρύχτηκε  η  Επιτροπή  σε  κατάσταση  εκτάκτου 
ανάγκης.
            Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος μετά από παρατήρηση του μέλους 
Ιωάννη  Τσεπκεντζή  και  πρότεινε  στα  μέλη  να  μη  ληφθεί  απόφαση  στη  σημερινή 
συνεδρίαση αλλά να επανέλθει το θέμα προς συζήτηση από την υπηρεσία αφού αυτή 
εξετάσει όλα τα δεδομένα και τοποθετηθεί για το αν θα πρέπει να καταβληθεί ή όχι η 
αποζημίωση στον αιτούντα.
           Ενόψει των ανωτέρω 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 την αριθ. πρωτ. 16568/25-9-2019 εισήγηση της 
Δ/νσης  Περιβάλλοντος,  Πρασίνου  και  Καθαριότητας  του  Δήμου  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»,

Αποφασίζει ομόφωνα
          Να μην συζητήσει  το θέμα στη σημερινή συνεδρίαση και  να επιστρέψει  την 
εισήγηση  στην  υπηρεσία  προκειμένου  αυτή  να  τεκμηριώσει  αν  υφίσταται  θέμα 
καταβολής  ή  όχι  της  αποζημίωσης, με  την  διαδικασία  της  εξωδικαστικής  επίλυσης 
διαφορών σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ.45351/12-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου 
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Εσωτερικών,  Γενική  Δ/νση  Οικ.  Υπηρεσιών,  Τμήμα Οικον.  Δ/νσης  &  Π/Υ.   και  να 
επαναφέρει εκ νέου το θέμα προς συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση.     

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 218/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 29-10-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης 
Τσεπκεντζής, Αντώνιος Ρυσάφης. 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου, κ. Ουζούνη Νικόλαο.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Αναπλ. Προϊστάμενο  Δ/νσης  Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Δημ. 
Ζήμνα.
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