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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27/2016    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  13α/2016  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   «ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ   
ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.    α.   
ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

Σήμερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2505/5-2-2016 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 έξι (6) 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. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
6. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.

1. Χρήστος Πισλίνας 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 συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:
    1. Ανάκληση ή μη της αριθ. 26/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«ΑΝΑΘΕΣΗ  ΣΕ  ΔΙΚΗΓΟΡΟ  ΤΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ   ΣΤΟ  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   ΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ».
    2. Ανάθεση  σε  δικηγόρο  της  υπόθεσης  μεταβίβασης  περιουσίας  στην  Τ.  Κ. 
Άρνισσας της Δ.Ε. Βεγορίτιδας του Δήμου.

1

ΑΔΑ: 64Υ7ΩΡΠ-9ΧΜ



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

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
        Με την αριθ. 13α/2016 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή είχε αποφασίσει 
την  απόκρουση  της  με  αριθ.  κατάθεσης  ΑΓ49/11-2-2013  αγωγής  της  Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με έδρα το 7ο χιλ. 
Έδεσσας- Θεσσαλονίκης, που θα συζητιόταν στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. 
    Για την απόκρουση της παραπάνω αγωγής, για την παράσταση κατά τη συζήτησή 
της και γενικά για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην προκείμενη 
υπόθεση, είχε προσλάβει πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Χρυσούλα Πέτκου, δικηγόρο 
Έδεσσας.
     Με την ανωτέρω αγωγή η εταιρεία αιτείται να της καταβληθεί:  α) το ποσό των 
τετρακοσίων  πενήντα  οκτώ  χιλιάδων  επτακοσίων  ενενήντα  ευρώ  και  ενενήντα  ενός 
λεπτού (458.790,91€) από το Ν.Π.Δ.Δ. προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από 19-
9-2008 σύμβασης,   β)  το  ποσό των εννιακοσίων  ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων 
εξήντα  ενός  ευρώ  και  δέκα  τεσσάρων  λεπτών  (992.361,14€)  προς  εκπλήρωση  των 
υποχρεώσεων της από 2-12-2010 σύμβασης. Τα ποσά προκύπτουν από τον πλουτισμό 
σε βάρος της περιουσίας της εταιρείας από την απρόσκοπτη λειτουργία του ΧΥΤΑ χωρίς 
την καταβολή του ανταλλάγματος.
           Επιπλέον η εταιρεία αιτείται την υποχρέωση του Ν.Π.Δ.Δ. να της χορηγήσει 
βεβαίωση περί παρακράτησης του φόρου, που έχει παρακρατηθεί για τα παραπάνω 
ποσού τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτών 
(33.542,32€)
         Για  την  συγκεκριμένη  υπόθεση  απαιτείται  η  κατάθεση  παρέμβασης, 
παράστασης στην εν λόγω παρέμβαση και κατάθεση υπομνήματος για λογαριασμό 
του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο  Θεσσαλονίκης,  συνεπώς κρίνεται  απαραίτητη η 
συμπλήρωση της 13α/2016 απόφαση της Ο.Ε. ως προς την ανάθεση για την ανωτέρω 
κατάθεση.
         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 Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και την α/α 167/5-2-
2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης του Μητρώου Δεσμεύσεων,

Αποφασίζει ομόφωνα

        Συμπληρώνει την αριθ. 13α/2016 απόφασή της με την κατάθεση παρέμβασης, 
παράσταση στην εν λόγω παρέμβαση και κατάθεση υπομνήματος για λογαριασμό του 
Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. 
      Για την κατάθεση παρέμβασης, για την παράσταση κατά τη συζήτησή της, για την 
κατάθεση υπομνήματος και γενικά για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
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στην προκείμενη υπόθεση, προσλαμβάνει πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Χρυσούλα 
Πέτκου, δικηγόρο Έδεσσας. 

Η αμοιβή της  παραπάνω ανάθεσης ορίζεται στο ποσό των εφτακοσίων οκτώ 
ευρώ και  σαράντα  οκτώ  λεπτών  (708,48)  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 
09:50π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 27/2016
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 11-2-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Μουράτογλου,  Ιωάννης Χατζόγλου,  Μιχάλης 
Σαμλίδης, Αναστάσιος Δίου, Αντώνιος Ρυσάφης.

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