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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2023    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
 

Σήμερα Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια 
ζώσης και με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό 

Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 1677/9.2.2023 
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), σε 
συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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 συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα (7) 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 
2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος, 
4. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 

5. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

1. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 
2.  Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. 

Μέλος. 

 

        Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχε στη 

συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη και ο 
Πρόεδρος  συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας. 
        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 

Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη 
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν 
συμμετείχε κανένας. 

        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   

        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 
ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε 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:  

• Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών/τεχνικών 
προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος α/α 



 2 

179934 & α/α 180071 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων 
έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού». 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 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 εξής σειρά: 5ο, 1ο -4ο,  6ο 
& 7ο.  
 

          Ο Πρόεδρος σχετικά με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 916/25.1.2023 

εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 
«Σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. 375/11.01.2023 αίτηση του Ιωάννη Χατζή, με 

αίτημα να του καταβληθεί αποζημίωση για τις υλικές ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητό του 

από πτώση σε μεγάλη τρύπα στον επαρχιακό δρόμο Άρνισσας – Αγίου Παντελεήμονα, σας 
γνωρίζω τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παραγ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει σήμερα : 
«1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. 
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 
… «ι) … Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο 
ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. … Η απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, …, λαμβάνεται ύστερα από 
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 
απόφασης».  

Αφού έλαβα υπ’ όψη μου την αίτηση του παραπάνω αναφερόμενου, με τα έγγραφα 
που το συνοδεύουν και κυρίως το σχετικό δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών 
ζημιών του Τ.Α. Έδεσσας, το με αριθμ. πρωτ. 375/12.01.2023 έγγραφο του προϊσταμένου 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, κ. Γκουγιάννου, δυνάμει του οποίου 
διαπιστώνεται, έπειτα από αυτοψία, το γεγονός της ύπαρξης 2 – 3 πρόσφατων λακούβων 
μέγιστου βάθους 10 cm η μεγαλύτερη, σε συνολικό μήκος 8,5 χλμ της εν λόγω οδού, οι 
οποίες πιθανότατα δημιουργήθηκαν από τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις. Στο ίδιο 
έγγραφο ο Δ/ντης κ. Γκουγιάννος διαπιστώνει πως οι βλάβες του οδοστρώματος θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε ελαστικά χαμηλού προφίλ, ιδίως αν η 
διέλευση πραγματοποιηθεί με μεγάλη ταχύτητα.  

Με την αίτησή του ο κ. Χατζής δηλώνει πως καταστράφηκαν τα δύο (2) δεξιά 
ελαστικά του οχήματός του και με το έγγραφο του κ. Έλκα Μιχαήλ μας δηλώνει πως το 
κόστος για την αλλαγή των 4 ελαστικών ανέρχεται σε 780,00 € με την τοποθέτηση και τη 
ζυγοστάθμιση.   

Ύστερα από όλα τα παραπάνω, έχω την γνώμη πως θα πρέπει να γίνει εν μέρει 
δεκτή η αίτησή του κ. Χατζή και να του καταβάλουμε το ποσό των 390,00 €, ως 
αποζημίωση στον αιτούντα, για την αντικατάσταση των δύο (2) ελαστικών που 
καταστράφηκαν από την πτώση στην λακούβα, ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά, 
τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση αυτών, διότι αυτό κρίνεται προς το συμφέρον του Δήμου, 
προς αποφυγή καταβολής τυχόν περαιτέρω αποζημίωσης, τόκων και λοιπών δικαστικών 
εξόδων στην περίπτωση άσκηση αγωγής κατά του Δήμου μας.     

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα». 
         Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κα Χρυσούλα 

Πέτκου, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών. 
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 
αυτής να αποφασίσουν σχετικά. 
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 

Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 916/25.1.2023 εισήγηση της 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 
4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 

πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 

προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις»,  

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

       Να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση του Ιωάννη Χατζή και να του καταβληθεί το ποσό 

των 390,00 €, ως αποζημίωση για την αντικατάσταση των δύο (2) ελαστικών που 
καταστράφηκαν από την πτώση στην λακούβα, ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά, 

τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση αυτών, διότι αυτό κρίνεται προς το συμφέρον του Δήμου, 
προς αποφυγή καταβολής τυχόν περαιτέρω αποζημίωσης, τόκων και λοιπών δικαστικών 
εξόδων στην περίπτωση άσκηση αγωγής κατά του Δήμου μας.     

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 24/2023 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

11:00 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 21-2-2023 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ευάγγελος Θωμάς, Αντώνιος Ρυσάφης. 
 

 

 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Νομικό Σύμβουλο Χ. Πέτκου 
 

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

- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα 
-Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. Καλούση 
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