
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 13ιε/2016    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2   ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ   
ΔΗΜΟΥ.
ιε. ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ).

Σήμερα Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  09:00 π.μ. συνεδρίασε  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  777/14-1-2016  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. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης  Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Αναπλ. μέλος
5.  Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό 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:

1. Συγκρότηση  ενιαίας  τριμελούς  Επιτροπής  Χαρακτηρισμού  Εδαφών  και 
Παραλαβής  Φυσικών  Εδαφών  του  έργου  «Ασφαλτόστρωση  αγροτικής 
οδοποιίας Τ.Κ.  Μεσημερίου».
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       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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
         Στις  10  Φεβρουαρίου  2016  πρόκειται  να  εκδικαστεί  στο  Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) η από 29-1-2014 (αριθ. κατ. 994/2014) 
αγωγή της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.»  με έδρα την Αθήνα και  την οδό Σταδίου 40, 
καθολικό διάδοχο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που στρέφεται 
κατά του Δήμου Έδεσσας και της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ Α.Ε. και ζητά να 
της καταβάλλουν οι  προαναφερόμενοι  αλληλέγγυα και εις  ολόκληρο, το ποσό των 
τριακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (310.000,00€), νομιμοτόκως από τις 14-7-2009.
        Προς την εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ Α.Ε. χορηγήθηκε από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., πίστωση ανοιχτού λογαριασμού  ποσού αρχικώς διακοσίων χιλιάδων 
ευρώ  (200.000,00€)  δυνάμει  της  αριθ.  1667/17-7-2002  σύμβασης  πίστωσης. 
Ακολούθησαν άλλες δύο (2) πράξεις μεταβολής ύψους πίστωσης σε 900.000,00€ και 
2.000.000,00 αντιστοίχως.
       Στα πλαίσια της πίστωσης με ανοιχτό λογαριασμό και προς εξασφάλιση της 
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε., εκχωρήθηκαν λόγω ενέχυρου στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε., οι απαιτήσεις του Δήμου Έδεσσας και της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ Α.Ε., 
οι  οποίες  απορρέουν  από  την  αριθ.  πρωτ.  24172/31-12-2008  σύμβαση  που 
αφορούσε  την  εκτέλεση  του  έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΔΡΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ», ποσού τριακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (310.000,00€) με το ΦΠΑ, όπως 
προκύπτει  από  τον  1Ο λογαριασμό  του  έργου,  δυνάμει  της  αριθ.  22/14-5-2009 
σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων λόγω ενέχυρου.
         Στην  Οικονομική  Επιτροπή  εναπόκειται  να  αποφασίσει  κατά  πόσο  τα 
συμφέροντα του Δήμου υπαγορεύουν την απόκρουση της παραπάνω αγωγής. 
         Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
της τις διατάξεις παρ. 2 περ. στ και 3 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) , 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,καθώς και  την αριθ.  18/2016 Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης,

Αποφασίζει ομόφωνα
         Εγκρίνει την απόκρουση από μέρους του Δήμου της από 29-1-2014 (αριθ. κατ. 
994/2014)  αγωγής της  «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.»  με έδρα την Αθήνα και  την οδό 
Σταδίου 40, καθολικό διάδοχο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., 
που θα συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) στις 10-
2-2016. 

Για την απόκρουση της παραπάνω αγωγής, για την παράσταση κατά την 
συζήτησή της και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, και γενικά για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου στην προκείμενη υπόθεση, προσλαμβάνει πληρεξούσιο 
δικηγόρο τον κ. Γεώργιο Κοκκονό , δικηγόρο Αθηνών.
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Η αμοιβή της παραπάνω ανάθεσης ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα 
έξι  ευρώ και  δέκα  οκτώ  λεπτών(696,18€)  με τον  ΦΠΑ και  θα βαρύνει  τη  με  ΚΑ 
02.00.6111 πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 09:40π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 13ιε/2016
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 25-1-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Δικηγόρο κ. Γεώργιο Κοκκονό.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Λογιστήριο κα Μ. Καλούση.
- Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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