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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 37ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 288/2018   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 177/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ Η ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ 
ΟΧΗΜΑ».

Σήμερα Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ.  πρωτ.  23016/14-12-2018 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 τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. 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. Συμπλήρωση της αριθ. 177/2018 απόφασης «Λήψη απόφασης για καταβολή ή 
μη αποζημίωσης από πτώση κλαδιού σε σταθμευμένο όχημα».
2. Έγκριση   Πρακτικού  3ο «Έλεγχος  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  για  την 

ανάδειξη του  αναδόχου του Ανοικτού, Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 
Συστήματος 58210 για την υπηρεσία με τίτλο  «Εργασίες Αποκομιδής Απορριμμάτων 
και Οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» (Αριθ. Πρωτ. 8609/2018).

3. Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη 3ών ερευνητικών γεωτρήσεων στην Κερασιά». 
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4. Σύνταξη σχεδίου 12ης 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 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  1ο θέμα  εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης 
υπενθύμισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως με την αριθ. 177/2018 όμοια 
δική της είχε αποφασιστεί η 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.  
        Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την από 14-12-
2018 εισήγηση-γνωμοδότηση  της Νομικού Συμβούλου του Δήμου η οποία αναφέρει 
τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη μου το με αριθμ. 18882/31.10.2018 έγγραφο της Δ/νσης  
Τεχν.  Περιβάλλοντος  Πρασίνου  και  Καθαριότητας,  καθώς  και  την  με  αριθμ.  
18882/2018  αίτηση  του  Γ.  Νικολαΐδη,  με  την  οποία  ζητά  να  του  καταβληθεί  
συμπληρωματικά  το  ποσό  των  100  €  που  αφορά  στην  σύνταξη  έκθεσης  
πραγματογνωμοσύνης. Ο παραπάνω αναφερόμενος επανέρχεται με την παρούσα αίτηση  
του  και  ζητά να του  καταβληθεί  συμπληρωματικά  το  ποσό  αυτό.  Με την  με  αριθμ.  
177/2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  μας  αποφασίσθηκε  να  
αποζημιωθεί ο παραπάνω αναφερόμενος για τις ζημίες που προκλήθηκαν στο όχημά του  
από πτώση κλαδιών. 

Με  βάση  τα  παραπάνω,  σε  συνέχεια  της  με  ημερομηνία  09.08.2018  
γνωμοδότησής  μου,  γνωμοδοτώ  θετικά  για  την  καταβολή  του  ποσού  των  100  €,  
συμπληρώνοντας την με αριθμ. 177/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Η παρούσα επέχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. 
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

να αποφασιστούν σχετικά.
           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την 177/2018 όμοια δική της, την από 14-
12-2018 εισήγηση-γνωμοδότηση  της Νομικού Συμβούλου του Δήμου καθώς και 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
         Τη συμπλήρωση της αριθ. 177/2018 όμοιας δική της, με την καταβολή στον κ. 
Νικολαίδη Γεώργιο του Γρηγορίου και του ποσού των εκατό ευρώ (100 €), ποσό που 
αφορά  την  αποζημίωση  για  την  σύνταξη  της  έκθεσης  πραγματογνωμοσύνη 
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προκειμένου  να  δικαιωθεί  την  αποζημίωση  λόγω  πτώσης  κλαδιού  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 
10:20 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 288/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 18-12-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-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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