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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 75/2016    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ Η ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ Κ. ΓΙΑΝΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΛΑΚΚΟΥΒΑΣ ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΜΕ ΦΛΩΡΙΝΗΣ.

Σήμερα Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
08:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5622/18-3-2016 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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
5. Χρήστος Πέτκος (Αναπλ. μέλος).

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .
          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:
  ●   Ψήφιση πιστώσεων 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2016.
   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου,
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κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  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. 
         Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία 
αναφέρει τα εξής:
Έχοντας υπ’ όψη:

           α) Την αριθμ. πρωτ. 32385/ 15-12-2015 αίτηση Γιάντση Βασίλειου του Ιωάννη

           β) Το αριθμ. πρωτ. 32385/16-12-2015  έγγραφο του Δήμου προς τη ΔΕΥΑ 
Έδεσσας

           γ) Την αριθμ. πρωτ. 233/22-2-2016  απάντηση της ΔΕΥΑ Έδεσσας προς το Δήμο  
Έδεσσας

           δ) Την Υπεύθυνη Δήλωση τροχαίου ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας  
Allianz

           ε) Το Δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών Ζημιών του τμήματος Τροχαίας  
Έδεσσας, 

πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις 16-12-2015 στην συμβολή των οδών Νικομηδείας με  
Φλωρίνης σύμφωνα με το β’ σχετικό έγγραφό μας και διαπιστώθηκε η ύπαρξη της  
λακούβας  η οποία και αποκαταστάθηκε.

      Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης  για καταβολή η μη  
αποζημίωσης  

         Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως με την αριθ. 
πρ. 6041/23-3-2016 γνωμοδότηση του δικηγόρου Έδεσσας κ. Ιορδ. Χατζηαντωνιάδη, 
κρίνεται προς συμφέρον του Δήμου και προς αποφυγή καταβολής επιπλέον τόκων 
και δικαστικών δαπανών, η εξώδικη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με την 
καταβολή της αιτούμενης αποζημίωσης στον αιτούντα.

    Επιπλέον από την από 6-12-2015 υπεύθυνη δήλωση τροχαίου ατυχήματος της 
ασφαλιστικής εταιρείας ALLIANZ καθώς κι από το Δελτίο Οδικού Ατυχήματος Υλικών 
Ζημιών της Τροχαίας Έδεσσας, προκύπτει το μέγεθος των υλικών ζημιών που 
προκλήθηκαν στο ΙΧ με αριθμό κυκλοφορίας ΕΕΝ 5097, ιδιοκτησίας του κ. Γιάνστη 
Βασιλείου, εξαιτίας της πρόσκρουσης σε λακούβα στο οδόστρωμα της οδού 
Νικομηδείας της πόλης της Έδεσσας.

      Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε την εισήγηση 
της  Δ/νσης  Τ.  Υ.  &  Πολεοδομίας,  την  αριθ.  πρωτ.  32385/  15-12-2015  αίτηση 
Γιάντση Βασίλειου του Ιωάννη, την αριθ. πρωτ. 6041/23-3-2016 γνωμοδότηση του 
δικηγόρου  Έδεσσας  κ.  Ιορδ.  Χατζηαντωνιάδη,  τα  προτιμολόγια  με  το  ύψος  της 
δαπάνης που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο ΙΧ 
με αριθμό κυκλοφορίας ΕΕΝ 5097,  την υπεύθυνη δήλωση τροχαίου ατυχήματος της 
ασφαλιστικής εταιρείας  ALLIANZ καθώς και το Δελτίο Οδικού Ατυχήματος Υλικών 
Ζημιών της Τροχαίας Έδεσσας, και αφού έλαβε υπόψη 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. 
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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 δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) στον κ. 
Γιάντση Βασίλειο του Ιωάννη για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν 
στο με αριθ. κυκλοφορίας ΕΕΝ 5097 ΙΧ αυτοκίνητό του, με τη διαδικασία της 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με βάση το αριθμ. 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 
9:10π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 75/2016
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 31-3-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστάσιος  Δίου,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Χρήστος Πέτκος (Αναπληρωματικό μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Δ/νση Τ.Υ. &Π κ. Σάββα Νεσλεχανίδη
-Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου, και Προμηθειών  κα 
Μελπομένη Καλούση.
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