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ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 305/2017   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
13.   ΚΑΤΑΒΟΛΗ Η ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΘΟΡΕΣ ΣΕ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ   
ΑΠΟ ΕΚΣΦΕΝΔΟΝΙΣΗ ΠΕΤΡΑΣ. 

Σήμερα Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 27767/23-11-2017 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. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος,
3. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου ( Αναπλ. μέλος).

1.  Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος, 
3. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος,
4.  Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος.

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 τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
      Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 23145/30-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:
  Έχοντας υπόψη :

 α) το γεγονός ότι στις 02-10-2017 κατά στην εργασία κοπής χόρτου, από υπάλληλο του  
Δήμου Έδεσσας, εκσφενδονίσθηκε πέτρα και έσπασε το παρμπρίζ διερχόμενου οχήματος  
με αριθμ. κυκλοφ. ΚΒΖ-6663, ιδιοκτησίας του κ. Γιώρα Κωνσταντίνου. 

 β) Την αρίθμ. πρωτ. 23145/10-10-2017 Υπεύθυνη Δήλωση αξίωσης αποζημίωσης του  
κ. Γιώρα Κωνσταντίνου ιδιοκτήτη του οχήματος
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γ) Το έντυπο εκτίμησης ζημίας φανοποιείου – βαφείου και την απόδειξη πληρωμής της  
επισκευής

δ)Την έκθεση πραγματογνωμοσύνης 

ε)Το φωτογραφικό υλικό με τη ζημία του οχήματος και την αποκατάστασή της.

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.  

           Ο Πρόεδρος επιπλέον ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
αριθ. πρωτ. 27667/22-11-2017 γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, με 
σχέση έμμισθης εντολής για το θέμα, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. 23145/10.10.2017 αίτηση του κ. Κων/νου Γιώρα, με  
αίτημα  να του  καταβληθεί  αποζημίωση  ποσού  251,72  €  για  τις  υλικές   ζημιές  που  
προκλήθηκαν  στο  αυτοκίνητό  του  με  αριθμ.  κυκλ.  ΚΒΖ-6663  στις  02.10.2017  από  
υπάλληλο του Δήμου Έδεσσας όταν κατά την εργασία κοπής χόρτων εκσφενδονίστηκε  
πέτρα και έσπασε το παρμπρίζ του παραπάνω αναφερόμενου οχήματος, σας γνωρίζω τα  
εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παραγ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει σήμερα :  
«1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής  
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: … «ιδ) αποφασίζει  
για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν  
αντικείμενο  μέχρι  του  ποσού  των  τριάντα  χιλιάδων  (30.000)  ευρώ  και  εισηγείται  στο  
δημοτικό συμβούλιο  για τον εξώδικο συμβιβασμό  ή την  κατάργηση  δίκης  που έχουν  
αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό». 

Σύμφωνα δε και με το άρθρο 72 παραγ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει  
σήμερα : «Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση  
λαμβάνεται  ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται  
ακυρότητα της σχετικής απόφασης». 

Αφού έλαβα υπ’  όψη μου την με αριθμ.  πρωτ.  23145/10.10.2017 αίτηση του  
παραπάνω  αναφερόμενου,  την  με  ημερομηνία  04.10.2017  απόδειξη  του  Απόστολου  
Χαμψή, ιδιοκτήτη φανοποιείου – φανοβαφείου – ανταλλακτικών ποσού 251,79 ευρώ,  
που συνοδεύεται από έντυπο εκτίμησης ζημίας, την με ημερομηνία 20.10.2017 έκθεση  
πραγματογνωμοσύνης του Νικ. Περτσεμλή, το σχετικό δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος  
υλικών  ζημιών  του  Τμήματος  Τροχαίας  Έδεσσας  και  τις  σχετικές  φωτογραφίες,  
γνωμοδοτώ  υπέρ  της  εξωδικαστικής  συμβιβαστικής  επίλυσης  της  διαφοράς  με  την  
καταβολή του αιτούμενου ποσού των 251,72 €,  ως αποζημίωσης στον αιτούντα,  διότι  
αυτό  κρίνεται  προς  το  συμφέρον  του  Δήμου  και  προς  αποφυγή  καταβολής  τυχόν  
περαιτέρω αποζημίωσης, τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων.     
          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 Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, την από 10-10-2017 αίτηση 
του Γιώρα Κωνσταντίνου του Μιχαήλ, την προσφορά επισκευής του Φανοβαφείου του 
κ. Χαμψή Αποστόλου, για το κόστος ζημιών στο αυτοκίνητό με στοιχεία ΚΒΤ 6663 
ΙΧΕ, το  αντίγραφο  του  βιβλίου  συμβάντων  της  από  10/10/2017  της  Τροχαίας 
Έδεσσας, την αριθ. πρωτ. 27667/22-11-2017 γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου 
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του  Δήμου,  την  αριθ.  657/31-10-2017  Πρόταση  Ανάληψης  Υποχρέωσης,  την  με 
ημερομηνία 20.10.2017 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Νικ. Περτσεμλή κι αφού 
έλαβε  υπόψη της  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
           Την καταβολή αποζημίωσης ύψους διακοσίων πενήντα ενός ευρώ και 
εβδομήντα δύο λεπτών (251,72€) στον κ Γιώρα Κωνσταντίνο του Μιχαήλ, για την 
αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο με αριθ. κυκλοφορίας ΚΒΤ 6663 
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 
10:15 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 305/2017.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 4.12.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
     Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
-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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