
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 242/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
7.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ   ΚΑΤΑΒΟΛΗ Η ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  .  

Σήμερα Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 19528/2-11-2018 του Αντιπροέδρου 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 τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ.  μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου - Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης - Τακτικό μέλος,
2. Χρήστος Πέτκος - Τακτικό μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης - Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος - Τακτικό 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 συζητηθεί 
σήμερα ως κατεπείγον,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα: 
       Σύνταξη σχεδίου 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2018.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποία  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση. 
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         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  19502/1-11-2018  εισήγηση  της 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Σχετικά  με  την  με  αριθμ.  πρωτ.  15063/23.08.2018  αίτηση  του  κ.  Γεωργίου  
Τρεσίντση, με αίτημα να του καταβληθεί αποζημίωση ποσού 2.170 € για την κάλυψη  
των δαπανών  που κατέβαλε  ο ίδιος  για εργασίες  αποκατάστασης  του αποχετευτικού  
αγωγού που συνδέει  την οικοδομή στην οδό Αναλήψεως αριθμός 22 με το κεντρικό  
αποχετευτικό δίκτυο της πόλης μας, εισηγούμαι την απόρριψη του αιτήματος ύστερα από  
την με αριθμ. πρωτ. 15082/24.08.2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, την οποία  
και σας συνυποβάλλω με την παρούσα.  

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. 
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής τα μέλη αυτής να 

αποφασίσουν σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και μετά από διαλογική 
συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 19502/1-11-2018 εισήγηση της 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, την με αριθμ. πρωτ. 15082/24-08-2018 εισήγηση 
της  Δ/νσης  Τ.  Υ.  &  Πολεοδομίας  καθώς  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του 
Ν.3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
           Τη μη καταβολή της αποζημίωσης ύψους δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα 
ευρώ  (2.170,00€)  στον  κ.  Γεώργιο  Τρεσίντση   για  δαπάνες  αποκατάστασης 
αποχέτευσης  στην  οδό  Αναλήψεως  22,  της  πόλης  της  Έδεσσας,  διότι  δεν 
αποδεικνύεται η υπαιτιότητα του Δήμου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:55 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 242/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 8-11-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Μουράτογλου, Χρήστος Δασκάλου, Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
-Δ/νση Τ. Υ. & Πολεοδομίας (για ενημέρωση κ. Τρεσίντση Γεωργίου).

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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