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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 265/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
9. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΑΝΗ.

Σήμερα Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  23.521/5-12-2019 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 επτά (7) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
4. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα-  Τακτ. 

μέλος, 
5. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
2. 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, όμως δεν παραβρέθηκε κανένας.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
κι  ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει  νόμιμη απαρτία προτείνει  να συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 
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►  Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης  της  υπηρεσίας/προμήθειας   «Συντήρηση  και  επισκευή  οχημάτων-
μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας ».

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
       Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 7ο, 8ο, 2ο, 
1ο,  3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14, 15ο,16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο.
            Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  23.167/29-11-2019  εισήγηση  της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα 
ακόλουθα:

       Επαναφέρουμε το αίτημα του κ. Μίσιου Ιωάννη , στην οικονομική επιτροπή , για 
την  λήψη  απόφασης  καταβολής  ή  μη  αποζημίωσης   ,  με  την  διαδικασία  της  
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

       Ως υπηρεσία πρασίνου μπορούμε να αναφέρουμε ότι το εν λόγω δένδρο , που  
βρισκόταν επί σειρά ετών , σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Πλατάνης , ήταν υγιές. Όμως  
έσπασε ένα τμήμα του και έπεσε πάνω σε παρακείμενη παλιά αποθήκη , γιατί εκείνη  
την  ημέρα  του  Ιούλιου  του  2019,   επικράτησαν  ιδιαίτερες  καιρικές  συνθήκες  
ανεμοθύελλας  ,  που  έκαναν  εκτεταμένες  ζημίες  σε  πολλές  περιοχές  της  βόρειας  
Ελλάδας. Υπενθυμίζουμε ότι τότε είχαμε σε άλλα μέρη καταστροφές στεγών κατοικιών,  
πτώση πυλώνων ΔΕΗ , πολλές εκριζώσεις δένδρων, ακόμη και θανάτους ανθρώπων από  
πτώσεις δένδρων.  

      Δυστυχώς , δεν υπάρχει  άλλη δυνατότητα τεκμηρίωσης  από εμάς, σχετικά με τον  
αν πρέπει να καταβληθεί από τον Δήμο  αποζημίωση στον ιδιοκτήτη της αποθήκης και  
ποιο θα είναι  το ύψος αυτής.  Αυτό υποθέτουμε ότι  πρέπει  να αναζητηθεί  από άλλες  
υπηρεσίες  του  Δήμου   (Νομική  ,  Οικονομική  ,  Τεχνική)  καθιστώντας  και  αυτές  ,  
συναποδέκτες προς ενέργεια της 218/2019 απόφασης της Οικ. Επιτροπής Δ.Ε.

      Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
             Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος, πρότεινε στα μέλη να μη συζητηθεί το θέμα 
στη  σημερινή  συνεδρίαση  διότι  η  υπόθεση  χρήζει  περεταίρω  έρευνας  από  την 
υπηρεσία προκειμένου να προσκομιστούν στοιχεία που να συμβάλλουν στη λήψη 
απόφασης για καταβολή ή μη αποζημίωσης και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό  της  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  αριθ.  πρωτ.  23.167/29-11-2019 
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 διότι η υπόθεση χρήζει  
περεταίρω έρευνας από την υπηρεσία προκειμένου να προσκομιστούν στοιχεία που 
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να συμβάλλουν στη λήψη απόφασης για καταβολή ή μη αποζημίωσης.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

12:00μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 265/2019

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 
κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 11-12-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιγνάτιος 
Κετσιτζίδης  (Αναπλ.  μέλος),  Ευάγγελος  Θωμάς 
(Αναπλ. μέλος). 

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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